
Teutônia, 18 de fevereiro  de 2022.

Circular 01/2022.

2022 está aí! Estamos voltando  com atividades presenciais!

O ano marca as comemorações do 70º aniversário do CT! Há razões, e não são poucas, para

celebrarmos toda a história de nossa mantenedora, a Fundação Agrícola Teutônia. Um VIVA para os

70 anos!

Para segunda-feira tudo o que é necessário para o retorno das aulas presenciais está

organizado.

Em meio às expectativas frente ao contexto pandêmico que segue reforçando a observância

para com o cumprimento dos protocolos sanitários, a exemplo do uso obrigatório das máscaras a

partir do 2º Ano do Ensino Fundamental, do hábito de lavagem das mãos, do uso do álcool gel, dos

espaços arejados e, sobremaneira, de um movimento coletivo de cuidado para com a coletividade, o

retorno aos contextos escolares, à sala de aula é fundamental!

Um pedido importante: apresentando sinais e sintomas de covid, solicitamos fazer contato

com a instituição, procurar atendimento de saúde e seguir todas as orientações.

São muitas as informações a serem partilhadas. Os primeiros dias de aula exigem resiliência,

paciência e proatividade de todos. Passadas as primeiras semanas, os fluxos se ordenam a partir da

rotina que passa a fazer parte do cotidiano escolar.

Compartilhamentos:

1.Berçário

1.1 Acolhimento

Desde o dia 01/02 estamos acolhendo bebês e suas famílias, proporcionando

momentos únicos e ricas vivências neste novo contexto. Aos poucos a rotina está sendo

estabelecida e muitas vivências e explorações sendo proporcionadas aos nossos pequenos.

Com ambientes preparados, muita música e brincadeiras, acolhemos os bebês com muito

amor e carinho… e, a partir da próxima semana, novos amiguinhos estarão chegando para

alegrar ainda mais o nosso Berçário.

1.2 Reunião de pais

No dia 22/02, às 19 horas, acontece o primeiro encontro com as famílias do Berçário.

Devido ao contexto atual, sugerimos que participe deste momento apenas uma pessoa por

família. Durante a segunda-feira, uma nova mensagem pelo APP será encaminhada.



1.3 Planejamento pedagógico semanal

Durante o final de semana estaremos enviando, via App CT, o planejamento
semanal do Berçário, com ricas propostas e muitas vivências com os bebês.

2. Educação Infantil

2.1 Salas e Professores:

NÍVEL PROFESSORA MONITORA (O) SALAS

INFANTIL I A Amanda Kauana A 114

INFANTIL I B Mariele Fabricia A 113

INFANTIL II A Francieli Débora C 106

INFANTIL II B Eliane Grasiela C 104

INFANTIL III A Vanessa Rosane C 110

INFANTIL III B Roxane Solange C 111

INFANTIL III C Daiane Ana Paula C 108

INFANTIL IV Claudete Claudia C 101

INFANTIL V A Carina Bruno B 203

INFANTIL V B Débora Samuel B 202

2.2 Local de Acesso:

Para estudantes do Infantil I e Infantil V - Entrada e saída pela recepção do CT.

Para estudantes do Infantil II, III e IV - Entrada e saída pelo pórtico do CT.

Durante as duas primeiras semanas de aula, de 21/02 até 04/03, todos os estudantes da

Educação Infantil poderão ser acompanhados, na chegada e saída, por um responsável até a

porta da sua sala de aula. Com a intenção de evitar aglomerações, o espaço de sala de aula

será acessado exclusivamente pelos estudantes. Após esse período inicial de adaptação das

crianças, esse processo será reavaliado pela instituição e comunicado às famílias via circular.

2.3  Horários de Funcionamento da Educação Infantil

Entrada: 13h15min - 13h30min;



Saída: 17h15min - 17h30min - com plantão até as 18 horas para famílias com extrema

necessidade.

Passado o horário de entrada e antes do horário de saída, os responsáveis deverão aguardar na

recepção para que os monitores acompanhem o estudante.

*Os horários de funcionamento do CT seguem abaixo,  no anexo 1.

2.4  Reunião de Pais

02/03 -  19 horas - pais/responsáveis do Infantil I ao V.

Reservem a data.

3. CT Integral - Turno Manhã - Infantil I ao 1° Ano do Ensino Fundamental

3.1 Data de Início das atividades do CT Integral: 21/02/2022

O Contrato de Prestação de Serviços será entregue na Reunião de Pais desta modalidade em

03/03/22, às 18h30min. Importante: a família pode optar pela frequência da criança em três

ou cinco dias por semana. Na Educação Infantil e 1° Ano do Ensino Fundamental, com aulas no

turno da tarde, o almoço não é opcional e está incluso no valor dos serviços.

3.2 Recepção dos estudantes: 07 às 08 horas - Passado o horário de entrada, os responsáveis

deverão aguardar na recepção para que os monitores acompanhem o estudante.

3.3 Local de Acesso:

Infantil I e II - Entrada pela recepção do CT

Infantil III, IV, V e 1° Ano do Ensino Fundamental - Entrada pelo pórtico do CT

*Organização sujeita a alterações, conforme número de estudantes.

3.4  Reunião de Pais

03/03 - 18h30min - pais/responsáveis do Infantil I ao V. Reservem a data.

4- Atividades Extraclasse!

Ao final da primeira semana de aulas, as famílias estarão recebendo o cronograma de todas as

atividades que serão oferecidas no ano de 2022.

5- Brechó do Berçário e da  Educação Infantil

No dia 21/02 haverá o Brechó do CT.

Local: pátio do CT (próximo ao Auditório Central do CT);

Horário: 14h15min às 17h30min;

Entrada: Recepção do CT;

Faremos trocas e venda de uniformes!



Quer ser um voluntário? Venha nos ajudar!

Anexo I - Setores do CT - horários  e funcionamento

1 - Horários de Aula de Segunda a Sexta-feira

- Manhã: 07h15min (primeiro sinal); 07h20min (segundo sinal com início das aulas) às

11h50min para 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental e 11h55min para 5º ao 9º Ano do Ensino

Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino Médio. Na Agenda Escolar está descrito o

procedimento para atrasos. Importante estar cientificado deste procedimento.

- Tarde: 13h15min às 17h15min para crianças da Educação Infantil e 13h15min às 17h45min

para o 1º Ano do Ensino Fundamental. Estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

devem verificar, junto aos seus horários de aulas, as tardes e respectivos horários em que

estarão em atividade letiva;

- Noite: 19 às 22 horas – Educação Profissional.

2 – Horários de Aula aos Sábados

- Educação Profissional: 08 às 12 horas.

3- Horários de Abertura e Fechamento para a entrada e saída de estudantes pelo Pórtico, de

Segunda a Sexta-feira

Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 13h30min;

Tarde – aberto das 11h50min às 13h30min e das 17 às 18 horas;

Noite – 18h30min às 19h10min e 21h50min às 22 horas, exceto nas sextas-feiras.

4 - Horários de Abertura e Fechamento do Portão de Acesso D 23, entrada via rua lateral

(fundos do Auditório Central) para acesso de Segunda a Sexta-feira

Manhã  – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 12 horas.

- Horários de Abertura e Fechamento do pórtico para acesso de estudantes nos Sábados

Letivos

Manhã – 06h50min às 07h20min e 11h50min às 12h15min.

● Nos demais horários, o acesso deve ser feito pela Recepção do Colégio, conforme

horários informados no próximo item.

5 - Horários da Recepção, Secretaria e setor de TI de Segunda a Sexta-feira

Manhã – 07 às 12 horas;



Tarde – 13h15min às 17h30min;

Noite – 18h45min às 22 horas.

● Às sextas-feiras o expediente encerra às 17 horas e, no turno da noite, não há

atendimento.

6- Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Ensino

Médio

Manhã – 07 às 12 horas.

7 - Horários da Recepção e Secretaria aos Sábados Letivos da Educação Profissional

Manhã – 07h30min às 12 horas.

8 - Horários da Biblioteca de Segunda a Sexta-feira

Manhã – 07  às 12 horas;

Tarde – 13h15min às 17h15min;

Noite – 18h30min às 22 horas.

● Às sextas-feiras, o expediente encerra às 17 horas e, no turno da noite, não há

atendimento na Biblioteca.

9 - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos do Ensino Fundamental e Médio

Manhã – 07 às 12 horas.

10  - Horários da Biblioteca aos Sábados Letivos da Educação Profissional

Manhã – 08 às 12 horas.

11 – Tecnologia da Informação

Este setor, para além das aulas, está à disposição para trabalhos de pesquisa e/ou

outros de caráter pedagógico. O uso dos espaços, bem como de seus recursos, deve ser

agendado previamente, considerando a disponibilidade de equipamentos. Os horários de

atendimento neste setor são: 07 às 12 horas e 13h15min às 17h30min. Para o turno da noite

os laboratórios estão destinados aos estudantes dos Cursos Técnicos do CT. Às sextas-feiras, o

expediente encerra às 17 horas.

12- Cantina

A Cantina Escolar do CT é terceirizada. Contatos com os responsáveis podem ser

realizados pelo (51) 088999732



13 - Agendamento com Setores – Orientação Educacional, Coordenações Pedagógicas,

Administração, Financeiro, Diaconia e Direção

Estes setores estão à disposição de famílias, estudantes e/ou pessoas da comunidade

que, por alguma razão, necessitem de atendimento individualizado. Recomendamos que façam

agendamentos junto à Recepção para que não ocorram situações de deslocamento até o

Colégio em momentos em que os profissionais estejam em atendimento, não sendo possível,

por esta e outras condições como reuniões, seminários e/ou situações da rotina do Colégio o

encaminhamento para conversa. Aos que desejarem, há possibilidade de agendamentos de

reuniões de forma virtual. Essa preferência deve ser sinalizada na hora do contato para a

organização do momento.

14 - Atendimento de Professores a Pais da Educação Básica (Berçário, Educação Infantil,

Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio) e Educação Profissional

Estas informações estão disponibilizadas na Recepção do CT.

15 - Uniforme Escolar

A partir do primeiro dia letivo, o uso do uniforme é obrigatório em todos os dias e

turnos de aula e em atividades pedagógicas fora do CT. A lista que compõe o rol das peças está

disponível no site, para download. As camisetas com logos do Colégio, alusivas a atividades

como Mostra Científica, Autor Presente, Semana Cultural, Encontros Esportivos e Musicais

realizados pelo CT, Olimpíada Científica e Grêmio Estudantil estão liberadas apenas na

quarta-feira.

Recomendamos o uso diário de calçados fechados, preferencialmente tênis. No projeto

CT Integral – contraturno das aulas - os estudantes também fazem uso do Uniforme Escolar. Em

sábados letivos o uso é facultativo.

16 - Acesso às Salas de Aula

Para Berçário, Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental as informações foram

disponibilizadas junto ao respectivo nível. Para os demais anos/série/níveis o acesso a estes

ambientes segue sendo exclusivo de estudantes, professores e funcionários.

17 - Pista do Colégio

Em razão do controle de fluxos aos ambientes do CT, a Pista Atlética está, até nova

informação, para uso exclusivo das atividades escolares.

18 - Reunião com Pais

As reuniões de início de ano letivo para Pais estão notificadas no calendário da Agenda

Escolar e serão relembradas pelos canais oficiais do CT, haja visto que a Agenda Escolar

impressa não é mais disponibilizada em todos os níveis/anos/séries.



19 - APP CT

O CT possui um aplicativo para conectar famílias e estudantes de forma rápida e segura.

Informações pontuais das turmas, recados, avisos e notificações de reuniões, como também os

Informes Semanais CT são disponibilizados neste ambiente digital. A instalação é rápida e

segura. Informações serão disponibilizadas em reunião de pais ou, ainda, podem ser

conseguidas no setor de TI.

20 - Diaconia

Em nosso Colégio o serviço de Diaconia está à disposição de todas as famílias, estudantes,

funcionários e professores. Diaconia é uma palavra derivada do grego e significa serviço ao

próximo. Caso queiram conversar ou solicitar ajuda pessoal ou a um terceiro, pedimos que

agendem seu horário na Recepção.

21 – Acesso de Veículos aos locais de embarque e desembarque, cruzamento e faixas

amarelas

Para o bom funcionamento dos fluxos, no que diz respeito ao desembarque e embarque

de estudantes, solicitamos que estes fiquem acomodados no lado direito do veículo. Ao

adentrar ou sair das áreas de embarque e desembarque o procedimento deve ser ágil, de

forma a garantir que todos estejam pontualmente em suas atividades. Para os acessos no

Portão D 23 pedimos a observância para que as situações sejam dinâmicas favorecendo a

coletividade. Em dias de chuva, recomendamos que as famílias se desloquem com

antecedência de 10 minutos do horário costumeiro.

22-  Seguro Acidente

Estudante CT tem cobertura de seguro escolar passível de ser usufruído nos 7 dias da

semana, nas 24 horas do dia. A modalidade do seguro se dá por reembolso. Urgências e

emergências (acidentes) comprovadas documentalmente são restituídas. Dúvidas ou maiores

esclarecimentos sobre limites de reembolso e outras questões mais, favor contatar o setor de

Secretaria.

23- Grupos de Whatsapp

Entendendo ser o whatsapp uma ferramenta dinâmica, rápida e versátil, ainda assim a

instituição não faz uso desta plataforma, até o presente momento, para comunicações

institucionais.

24- A título de esclarecimento:

Face à pandemia e à necessidade de controles mais pontuais, pedimos que a

abordagem na Recepção do CT, caso aconteça, seja entendida como medida de orientação,

segurança e organização. Contamos com a compreensão e colaboração.



25- Sobre as disposições apresentadas:

Havendo necessidade de alteração de horários, locais ou situações, a comunidade

escolar será comunicada pelos canais oficiais do CT.

Um excelente ano letivo a todos nós!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


