
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

Teutônia, 18 de dezembro de 2020. 

 

Circular 43/2020. 

 

  

 Estudantes, famílias, funcionários, professores… Estimada comunidade escolar do CT! 

 

 Nos dirigimos a todos com sentimento de profunda gratidão pela confiança depositada 

no CT neste ano letivo escolar que encerramos hoje. Fruto de grande engajamento, de 

comprometimento, de empatia, reciprocidade e corresponsabilidade nas ações que 

desenvolvemos ao longo deste ano chegamos até aqui juntos, unidos. Sabemos de tudo que 

passou, das angústias e dos desafios que fazem de 2020 um ano de profundas reflexões e 

grandes aprendizagens. A frase, já tantas vezes usada em comunicados do CT, nunca fez 

tamanho sentido: “ninguém é tão alguém que não precise de ninguém!” Na próxima semana 

a instituição estará entregando os últimos documentos e resultados finais do ano. A pandemia, 

contudo, não cessou. Por essa razão queremos recomendar que tenhamos todos muitos 

cuidados nas festas de final de ano. Certamente teremos muitos natais e reveillons ainda. 

Quem sabe neste seja momento de recuar, reduzir-se ao grupo familiar e reconfigurar o Natal 

mais próximo ao Menino Jesus.  

 O Colégio Teutônia está com o ano letivo 2021 planejado.  Em 17 de fevereiro estaremos 

organizados para iniciarmos um novo ano que está repleto de fé e esperança pelo fim da 

pandemia. Mas não só! Por um ano com menos desigualdades sociais, com menos violência, 

com mais amor e maior resiliência. Faremos, junto com cada uma e cada um, um ano para 

fazer diferente e ser a diferença!  

 

Compartilhamentos: 

 

1. Um Sonho de Natal 

Atenção para as programações da próxima semana. Nas noites de 21, 22 e 23 viva 

toda a magia em Um Sonho de Natal! Confira a programação e os horários em 

nossas mídias sociais e deixe-se encantar pela magia do Natal! 

 

2. Recesso Escolar de Final de Ano 

Amanhã, dia 19/12, e de 24/12 a 03/01/21 o CT estará fechado. A partir do dia 

04/01/21 a secretaria e os setores administrativos retornam. Os horários de 

atendimento dos setores serão informados via APP CT e nas redes sociais da 

instituição em 03/01/21. 



 

3. Lista de Material 2021   

As listas de materiais escolares para 2021, da Educação Infantil ao Ensino Médio, 

já estão disponíveis no site do CT: www.colegioteutonia.com.br, na aba 

“DOWNLOADS”, “LISTA DE MATERIAIS/UNIFORMES 2021”. Na lista de cada turma 

constam informações sobre como comprar os livros didáticos e literários. 

 

4. Entrega de boletins para estudantes em exame (5º ao 9º Ano e Ensino Médio) 

Será no dia  22/12, às 13h30min. Responsáveis pelos estudantes e/ou estudantes 

podem fazer a retirada do boletim na instituição.  Importante: entendendo a 

necessidade de uma conversa específica com estudantes e responsáveis, estes 

serão contatados por telefone  para agendamento de conversa. 

 

 5. Boletos da Parcela 01 da Anuidade Escolar 2021 

 Na terça-feira, dia 22/12, famílias e responsáveis de nossos estudantes receberão, 

via APP CT e e-mail cadastrado,  o boleto 01/2021.  

 

 

 

Feliz Natal! 

Abençoado 2021! 

Fiquemos todos bem e em saúde! 

Obrigado família CT! 

 

 

 
 

                                           Jonas Rückert – Diretor 
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