
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 

Teutônia, 19 de fevereiro de 2021. 

 

Circular 02/2021. 

 

 

 Ao final desta primeira semana de aulas, em que tivemos três dias letivos, iniciamos nossa 

circular registrando um agradecimento às famílias e responsáveis de nossos estudantes, como 

também aos estudantes pela possibilidade de construirmos essa parceria no ano de 2021. 

 Deste momento de retorno algumas questões precisam ser partilhadas. O faremos em tópicos: 

 1 - retomar a presencialidade em tempos de pandemia é bastante complexo; 

 2- diante de todo cenário e com as informações amplamente divulgadas na mídia sobre o 

expressivo aumento de casos, a reciprocidade, a corresponsabilidade de uns para com os outros, será 

condição para mantermos a instituição em situação de funcionamento presencial. Havendo 

alterações impostas por decretos ou modelo de distanciamento, informaremos pelos canais oficiais; 

 3- o que vivenciamos nesta semana foi um ambiente em que houve muita cooperação, 

evidenciando o entendimento da importância da campanha dos 3 M’s: mãos higienizadas, uso de 

máscara e manter o distanciamento; 

 4- percebemos, contudo, que podemos melhorar algumas situações usando de nossa percepção 

para com o entorno, olhando para frente e para os lados, principalmente naquilo que tem relação 

com a chegada e saída no CT. Sabemos também que nas primeiras semanas as circunstâncias se 

apresentam de forma diferenciada. Mas, em tempos de pandemia, precisamos ser rápidos nas 

adequações e movimentos; 

 5 - para a próxima semana faremos uma alteração na entrada e saída dos estudantes do 8º Ano. 

Esta turma passará a acessar e sair do CT pelo portão que fica aos fundos do Auditório Central, na rua 

lateral do CT, entre a cantina e o auditório. Neste portão já acessam 9º Ano, 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino 

Médio. Esta medida tem, por finalidade, buscar as adequações mais assertivas evitando as 

aglomerações; 

 6 - solicitamos que pais e responsáveis deixem seus filhos organizados para desembarques ágeis 

em frente ao CT, favorecendo o fluxo de veículos de forma mais dinâmica. Aos que fazem uso do 

pórtico, deixem seus filhos acomodados no lado direito do veículo e destravem as portas ao 

adentrarem no espaço. Mochilas no porta malas sempre demandam de muito tempo para descarga. 

Se possível for levar no carro. Caso não, entenderemos; 

 7- nosso pedido pela observação ativa para com os sintomas relativos à Covid seguem. Havendo 

sintomas, solicitamos não enviar o estudante ao CT e, tão logo houver possibilidade, fazer contato 

com a coordenação do nível. Havendo pessoas do mesmo grupo com sinais e/ou com a doença, 



reiteramos a necessidade de comunicar os órgãos de saúde competentes e manter o estudante  em 

sua casa até indicação médica autorizar o retorno ao CT; 

 8- às famílias e responsáveis que ainda não entregaram o Termo de Autorização e 

Corresponsabilidade: segue o termo de autorização e corresponsabilidade que deve ter seu aceite 

caso a opção for pelo retorno presencial. Caso não, favor clicar em “não concordo”. Após a resposta, 

é necessário clicar no enviar. Clique aqui para abrir: https://forms.gle/wzDP6MsMAfWWmaHt7 

 9 -  famílias e estudantes estarão recebendo informações em bilhete específico que segue  sobre 

as Atividades Extraclasse/Complementares. As informações de participação, inscrições e 

investimento estão informados no documento; 

 10 - a Cartilha de Acesso e Permanência ao CT, encaminhada via APP na última semana, deve 

ser de conhecimento de famílias e estudantes; 

 11 - o CT oferece às famílias, funcionários e professores um aplicativo para celular. Quem ainda 

não fez download poderá fazê-lo na loja de aplicativos de seu celular. Caso alguém não esteja 

conseguindo, favor contatar o setor de TI do colégio pelo e-mail 

suportevirtual@colegioteutonia.com.br ou pelo telefone 3762-4040. A finalidade deste aplicativo é 

facilitar e manter conectada a comunidade escolar com as informações do CT. É importante que pelo 

menos um componente da família tenha acesso. 

12 -famílias que ainda não fizeram a aquisição dos livros didáticos da Editora Moderna poderão 

fazer a compra pelo site. A entrega será feita diretamente ao estudante, na Biblioteca, mediante 

apresentação do “voucher”.  

13 - famílias que ainda necessitam adquirir algum exemplar de literatura (livros de leitura obrigatória), 

da Editora Moderna, poderão realizar a compra com o link que segue, mais pagamento de frete. 

Segue o link: https://listaescola.vivalivro.com.br/cliente/login?routeName=Index 

 14 - Material Solidário é a campanha que busca a doação de materiais escolares para crianças 

do município de Teutônia. Embalada com o slogan “Faça parte do meu Futuro”, o município de 

Teutônia está engajado em contribuir com famílias que têm dificuldades na compra de cadernos, lápis 

de cor, caneta, régua... A Diaconia está organizando, junto à recepção, um local para as doações. Não 

precisa ser material novo. Estando em bom estado e em condições de uso é bem-vindo também. 

Avalie e caso algo estiver sobrando, doe! 

 

 Naquilo que faz referência aos níveis de ensino temos a compartilhar: 

 

 A - Berçário 

Importante que todos os pais baixem o aplicativo do CT no celular, pois a partir da próxima semana 

estarão recebendo as informações via Agenda Virtual. 

 

 B - Educação Infantil 

b.1) Reunião de Pais/ Responsáveis 

Conforme enviado via APP,  na próxima semana teremos as reuniões de pais/responsáveis da 

Educação Infantil. Seguem as datas e horários de cada nível, todas com início às 19 horas e término 

programado para às 20h15min.  Local: Sala A 202; 

- 22/02 (Segunda-feira) - Infantil V A e V B; 

- 23/02 (Terça-feira) - Infantil IV A e IV B; 

https://forms.gle/wzDP6MsMAfWWmaHt7
mailto:suportevirtual@colegioteutonia.com.br
https://listaescola.vivalivro.com.br/cliente/login?routeName=Index


- 24/02 (Quarta-feira) - Infantil I A, II A e II B; 

- 25/02 (Quinta-feira) - Infantil III A e III B. 

 

b.2) Lives e  Planejamentos Domiciliares 

Famílias que optaram pelas atividades domiciliares, não retornando à instituição presencialmente, 

devem fazer contato com a coordenação pedagógica de nível pelo e-mail 

coordenacaoei@colegioteutonia.com.br. que organizará as atividades domiciliares e suas respectivas 

postagens no ambiente virtual. As lives iniciarão na primeira semana de março, devido às reuniões 

de níveis que ocorrerão na semana que vem.  

 

  b.3) Celebração da vida 

Celebrar a vida de nossos estudantes, pela passagem de seu aniversário, é um momento de grande 

alegria no CT. Aniversário é uma data especial, principalmente para as crianças que vibram a cada 

novo dedinho que passam a usar para mostrar sua idade. Entretanto, a situação atual exige que 

estejamos atentos aos protocolos sanitários, cujas regras impossibilitam compartilhar materiais entre 

colegas. Nesse sentido, pedimos a compreensão das famílias para que não mandem lembrancinhas 

ou alimentos para compartilhamentos. 

 

 C- Ensino Fundamental -  1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 

c.1) Reunião de Pais/Responsáveis 

          Famílias, reservem o dia 02/03, terça-feira, para participar da Reunião de Pais. 

  c.2) Lives e Atividades Domiciliares 

Famílias que optaram pelas  atividades domiciliares, não retornando à instituição presencialmente, 

devem fazer contato com a coordenação pedagógica de nível, pelo e-mail: 

coordenacaogeral@colegioteutonia.com.br, que organizará as atividades domiciliares e suas 

respectivas postagens no ambiente virtual. Para estes estudantes a postagem com o planejamento 

da semana será sempre nas segundas-feiras pela manhã. 

 c.3) Aulas específicas 

Na próxima semana, os estudantes receberão, via Agenda Escolar, o cronograma com as aulas 

específicas das turmas. Salientamos a importância do uso de calçado fechado nas aulas de Educação 

Física. 

 c.4) Necessidade de afastamento das aulas presenciais 

 Aos estudantes que  precisarem ficar em isolamento por contaminação ou suspeita de COVID, 

ressaltamos que a família deve fazer contato com a coordenação do nível, para organização do envio 

de atividades domiciliares. 

 

 

 D - Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental 

d.1) Novo local de acesso e saída para o 8º Ano 

Para a próxima semana faremos uma alteração na entrada e saída dos estudantes do  8º Ano. 

Passarão a acessar e sair do CT pelo portão que fica aos fundos do Auditório Central, na rua lateral do 

CT, entre a cantina e o auditório central. Neste portão já acessam 9º Ano, 1ª, 2ª e 3ª Série do Ensino 



Médio. Esta medida tem, por finalidade, buscar as adequações mais assertivas evitando as 

aglomerações; 

 

d.2) Plataforma Google Classroom  

A criação das salas de aula na Plataforma Google Classroom foi concluída pelo setor de TI. Todos os 

estudantes já receberam, via e-mail, o convite para participar das turmas. Pedimos aos estudantes 

que acessem o Gmail, com sua conta do CT, para aceitar o convite para participar de cada um dos 

componentes.  

 Treinamento:  

Com novos estudantes: no dia de hoje, 19/02, os estudantes receberam o e-mail institucional e foram 

orientados sobre como acessar e realizar atividades na plataforma Google Classroom;  

Com as turmas do 5º Ano: na próxima terça-feira, no turno de aula, os estudantes das turmas do 5º 

Ano farão um treinamento para acesso ao Google Classroom. Neste momento o setor de TI auxiliará 

os que esqueceram a senha ou login e mostrarão como navegar pela plataforma.   

A partir de segunda-feira, 22/02, os professores iniciarão as postagens, no Google Classroom, de 

atividades aos estudantes que não retornaram às aulas presenciais e aos que precisarem ficar em 

isolamento por contaminação ou suspeita de COVID. Estudantes que retornaram à aula presencial 

realizarão as atividades normalmente, em sala de aula, não precisam acessar o Classroom, salvo a 

pedido do professor para alguma atividade específica.  

Ressaltamos que a família deve fazer contato com a coordenação do nível em caso de necessidade 

e período de afastamento. 

O procedimento para postagem das atividades aos estudantes que não retornaram às aulas 

presenciais e aos que precisarem ficar em isolamento por contaminação ou suspeita de COVID:  

a) As atividades serão postadas diariamente, às 07h20min, conforme a sequência do horário de aula;  

b) Cada professor postará a atividade na sua respectiva sala de aula virtual; 

c) Ressaltamos que, por ora, as aulas não serão transmitidas em tempo real. 

 

 

 

 E - Ensino Médio 

e.1) Pedimos que os estudantes da 3ª Série ainda fiquem no ginásio na segunda-feira, 22/02. O 

auditório ainda não estará disponível neste dia, apenas a partir da terça-feira, 23/02. 

Agradecemos a compreensão. 

 

e.2) Os estudantes da 1ª Série devem trazer o bilhete de opção da 2ª Língua Estrangeira assinado 

pelos pais/responsáveis até sexta-feira, dia 26/02. Mais informações constam no bilhete. 

 

e.3) A criação das salas de aula na Plataforma Google Classroom foi concluída pelo setor de TI. 

Todos os estudantes já receberam, via e-mail, o convite para participar das turmas. Pedimos aos 

estudantes que acessem o Gmail, com sua conta do CT, para aceitar o convite para participar de 

cada um dos componentes.  



 Treinamento: com novos estudantes: no dia de hoje, 19/02, os estudantes receberam o e-mail 

institucional e foram orientados sobre como acessar e realizar atividades na plataforma Google 

Classroom.  

e.4) Ressaltamos que a família deve fazer contato com a coordenação do nível em caso de 

necessidade e período de afastamento. O procedimento para postagem das atividades aos 

estudantes que não retornaram às aulas presenciais e aos que precisarem ficar em isolamento por 

contaminação ou suspeita de COVID:  

a) As atividades serão postadas diariamente, às 07h20min, conforme a sequência do horário de aula.  

b) Cada professor postará a atividade na sua respectiva sala de aula virtual. 

c) Ressaltamos que, por ora, as aulas não serão transmitidas em tempo real. 

 

F - CT Integral 

   f.1)Educação Infantil (manhã) -  

Lembramos às famílias que a entrada deverá ser pelo pórtico até às 07h30min. Após este horário a 

entrada será pela Recepção. 

 

 f.2)Ensino Fundamental -1º ao 6º Ano (tarde) 

          Conforme acordado na reunião de pais na noite de ontem, informamos às famílias do CT Integral 

Ensino Fundamental - 1º ao 6º Ano - que a partir da próxima semana a saída será pelos fundos do 

Auditório Central/lateral da cantina. Horário: 17h30min às 18 horas. Caso algum estudante necessitar 

sair antes deste horário,  o responsável deverá se dirigir à Recepção, para solicitar que o estudante 

seja chamado. 

 

Para segunda-feira, ao retornarmos, solicitamos que os deslocamentos para a instituição sejam 

com tempo suficiente para que as situações que envolvem os protocolos de acesso possam ser 

realizadas adequadamente. Juntos faremos melhor! 

 

 Desejamos um bom final de semana a todos com ricas bênçãos de Deus.  

 

 

 

  

Pelo Colégio Teutônia,  

 

 

 
                                       Jonas Rückert – Diretor                             



 

 

 

 

Teutônia, 19 de fevereiro de 2021. 

Prezadas famílias, Caros Estudantes! 

 

 Cumprimentando-os, trazemos, a seguir, informações sobre as Atividades Extraclasse previstas para 2021. 

Atenção: Todas as atividades iniciarão regularmente no dia 1º/03. Os professores das Aulas Particulares estarão à 

disposição a partir do agendamento da aula.  

 

Orientações para Atividades Extraclasse no Colégio Teutônia – 2021 

 

1) O Colégio oferece atividades extraclasse em forma de projetos e em forma de aulas particulares. As atividades se subdividem 
em área esportiva, artística e projeto de robótica. Na primeira, estão as modalidades Futsal, Vôlei, Atletismo e Funcional Kids.  Na 
artística, estão à disposição Dança, Ballet, Patinação, Conjunto Instrumental, Grupo de Cordas, Coral, Teatro e Escola de Artes. O 
projeto de Robótica utiliza recursos de informática (programação) e eletrônica, desenvolvendo o raciocínio lógico e a solução de 
problemas, preparando o estudante para o universo da automação; 
 
2) Para além da formação corporal, do exercício físico, da recreação e de vivências da linguagem corporal, rítmica e artística, são 
possibilitadas aos estudantes que participam das atividades extraclasse vivências e participações em eventos artísticos e culturais, 
como também em competições de caráter esportivo e recreativo; 
 
3) O estudante deve cumprir as regras regimentais do Colégio, ressaltando pontualidade nos horários e comprometimento com as 

atividades e eventos no que faz relação à sua participação e consequente preparação; 

 

4) Podem participar das atividades extraclasse estudantes do CT e de outras instituições de ensino, com exceção da modalidade 

CT Integral; 

 

5) O estudante pode participar de mais de uma atividade, desde que não coincida o horário. Neste caso, deverá optar; 

 

6) Estudantes que estiverem no CT Integral podem fazer atividades diversificadas. São encaminhados para estas a partir dos 

profissionais da instituição que desenvolvem as atividades juntamente ao grupo; 

 

7) Para além do subsídio do CT, a atividade extraclasse tem um investimento  a ser assumido pelos pais/responsáveis. 

  

8) Inscrição, valores e modalidades! 

a) A inscrição para todas as atividades extraclasses será realizada online através do link abaixo.  No dia 1o de março, 
segunda-feira, iniciaremos. Importante: 
 
- Leia todas as informações e atividades oferecidas; 
- Escolha as atividades atentando àquelas que estão disponíveis para cada nível e série; 
- Para as aulas de instrumento faz-se necessário um prévio contato com o professor responsável; 
- Faça contato com os profissionais para sanar qualquer dúvida antes da inscrição; 
- Preencha os dados: nome completo do estudante, nível de ensino e série; 
- Ao final selecione o campo de autorização e clique em enviar; 
- Abra o link. Segue abaixo; 
 
 
 https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16.  
 
 
b) A cobrança das atividades “Projetos do Colégio Teutônia” é feita juntamente com o “doc” da mensalidade escolar. Na 

cobrança de abril serão debitadas as parcelas referentes a março e ao mês correspondente, abril; 

c) Em todas as atividades serão cobradas dez parcelas, de março a dezembro; 

https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16


d) Apresentações e saídas não são consideradas aulas; 

e) Atividades e aulas que coincidirem com feriados e recessos escolares não são recuperadas; 

f) Nos casos das aulas particulares os pagamentos são realizados diretamente com o (a) professor (a); 

g) Importante: o cancelamento de uma atividade extraclasse deve ser feito via documento SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO 

disponível na Recepção. No caso das aulas particulares, ao professor com quem foi feita a inscrição. O não cancelamento implica 

em continuidade de cobrança da/s atividade/s; 

h) No caso de cancelamento de participação, solicitamos que seja feita uma conversa com o (a) professor (a) responsável; 

 

09) No caso de atividades como danças e coral, não é permitido ao estudante inscrever-se às vésperas de um encontro com o 

intuito de participar unicamente das apresentações. No caso do teatro, serão aceitas inscrições até o final do mês de março. As 

apresentações, bem como as participações em eventos esportivos, são consequência do trabalho e tem caráter pedagógico. O 

processo, no conjunto de suas ações, desde os ensaios, é parte integrante do trabalho; 

 

10) No caso de dança, ballet, patinação e escola de artes, há orientações específicas com o professor responsável; 

 

11) No caso de dança, ballet e patinação, solicitamos que as famílias observem as orientações entregues por escrito pelos 

professores quanto às condições de participação, aquisição de materiais, fantasias, taxas e custos para as apresentações e 

encerramentos de ano; 

 

12) Quando houver saídas para participação em eventos, o estudante deverá apresentar documento de identidade e autorização 

por escrito, padrão CT, assinada, sem os quais não poderá viajar; 

 

13) A abertura de cada atividade coletiva dar-se-á mediante número mínimo de participantes, observadas as especificidades de 

cada qual; 

 

14) O encerramento das Atividades Extraclasse dar-se-á na semana de 06 a 10/12/2021. Esse encerramento pode ser antecipado 

à medida em que as aulas sejam adiantadas ou postergado, caso haja necessidade de recuperação de horários e/ou dias; 

 

15) Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a coordenação pedagógica das atividades extraclasse, professor 

Harry Baukat, via e-mail coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br  ou, ainda, por  contato telefônico do Colégio. 

 

PROJETOS DO COLÉGIO TEUTÔNIA 
MODALIDADES ESPORTIVAS 

Modalidade Professor/Contato Naipe/Categoria Dia/Horário/Local Valor 

Atletismo Laudenor Brune 4º e 5º Ano do E.F. Segunda e quarta-feira  

13h30min às 14h20min 

Projeto Social 

Atletismo Laudenor  Brune 6º, 7º e 8º Ano do 

E.F 

Segunda e quarta-feira 

14h20min às 15h10min 

Projeto Social 

Atletismo Laudenor  Brune  9º Ano e E.M Segunda e quarta-feira 

15h10min às 16h50min 

Projeto Social 

Atletismo  Iurquen Roese  E.M.  Segunda e quarta-feira 

13h30min às 16h50min 

Projeto Social 

Atletismo  Iurquen Roese  E.M.  Quinta e sexta-feira  

14h20min às 16 horas 

Projeto Social 

Voleibol 
 

Projeto CT/Juventus 
Prof: Pablo Dias 

Martin 
Fone: 99177-2351 

 

1º 2o Ano do E.F. Sexta-feira  
13h30min às 14h20min 

Projeto 
CT/Juventus 

Voleibol 
R$30,00 

  
 
 
 

3º ao 6o Ano do 
E.F. 

Sexta-feira  
14h20min às 15h10min 

Projeto 
CT/Juventus 

Voleibol 
R$30,00 

mailto:coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br


   Demais categorias (maiores) de 
voleibol - informações com o 

Prof.Pablo 

 

Futsal Laudenor Brune  1º e 2º Ano do E.F. Terça-feira - 13h30min às 14h20min 

Quinta-feira - 13h30min às 14h20min 

R$ 50,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

Futsal Laudenor Brune 3o Ano do E.F. Terça-feira – 14h20min às 15h10min 

Quinta-feira - 14h20min às 15h10m 

R$ 50,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

Futsal Laudenor  Brune  4º Ano do E.F. Terça-feira – 15h30min às 16h20min 

Sexta-feira – 13h30min às 14h20min 

R$ 50,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

Futsal Laudenor Brune 5o Ano do E.F. Terça-feira – 16h20min às 17h10min 

Sexta-feira – 14h20min às 15h10min 

R$ 50,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

Futsal Laudenor Brune 6º, 7º e 8º Ano do 

E.F. 

Terça-feira – 17h10min às 18 horas 

Sexta-feira – 15h10min às 16 horas 

R$ 50,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

Futsal Laudenor  Brune 9º ano e E.M. Sexta-feira -16h às 16h50min  R$ 35,00 
Número mínimo de 15 

participantes 

 

MODALIDADES ARTÍSTICAS 

Conjunto 

Instrumental 

Lucas Grave 

Fone: 99973-2910 

E.F. e E.M. Segunda-feira, das 

15h10min às 17h10min 

Auditório Central 
Obs: Estudantes interessados devem fazer contato 

com o maestro. 

Projeto com 

Patrocínio em 

2021 

Coral Juvenil Federico Trindade 

Fone: 98932-4698 

E.F II e E.M Sexta-feira, das 

13h30min às 15 horas 

Sala de Música – Prédio D 

 

R$ 35,00 
 

Coral Infantil Harry Baukat 1o Ao 5o Ano do 

E.F 

Sexta-feira, das 

15h45min às 16h30min 

Sala de Música – Prédio D 

 

R$ 35,00 

Grupo de Cordas 

(Alunos de Violino e 

Violoncelo que já 

fazem aulas 

particulares) 

Harry Baukat Alunos Volume II, 

III e IV - Suzuki 

Segunda-feira, das 14 horas às 

14h45min  

Sem Custo 

Alunos Volume I - 

Suzuki 

Segunda-feira, das 15h30min às 

16h15min 

Sem Custo 

 

 

Teatro Marcos Cardoso 

Fone: 99334-5375 

1o ao 4o Ano do 

E.F. 

 

Quarta-feira 

13h30min às 15 horas 

Auditório Central 

 

R$ 50,00 

5o ao 9o Ano do 

E.F. 

Quarta-feira 

15h30min às 17 horas 

Auditório Central 

 

R$ 50,00 

OUTROS 

Modalidade Professor/Contato Nível Dia/Horário/Local Valor 

Turno Integral 

Manhã  

Roxane Conceição; 

Rosane Stamm; 

Débora Natine Wahlbrinck 

Franciele Pereira da Rosa 

Claudia Sulzbach de 

Camargo; 

Cassia Fernanda Zalewski 

Novaski Berwanger; 

 

Infantil I ao V Segunda à sexta-

feira, das 

07h15min às 

13h15min 

Turno Integral – 5 dias – R$ 625,00; 

Turno Integral – 3 dias – R$ 415,00; 

Turno Integral – 5 dias (sem almoço) 

– R$ 440,00; 

Turno Integral – 3 dias (sem almoço) 

– R$ 320,00. 



Turno Integral  

 Tarde 

 

Rosana Fiegenbaum; 

Antony Junio Anschau 

Barcelos; 

Solange Chaves; 

Cátia Regina Hamester 

Rührwiem; 

 

  

1º ao 5º Ano Segunda à sexta-

feira, das 

12 às 18 horas 

Turno Integral – 5 dias – R$ 595,00; 

Turno Integral – 3 dias – R$ 410,00; 

Turno Integral – 5 dias (sem almoço) 

– R$ 375,00; 

Turno Integral – 3 dias (sem almoço) 

– R$ 275,00.  

 

*Para estudantes que desejam participar da Modalidade Turno Integral no período da tarde, sem almoço, o ingresso para a 

atividade se dá às 13h30min. 

*Estudantes inscritos no turno integral podem participar das oficinas de teatro, vôlei e do coral infantil sem custo adicional. 

AULAS PARTICULARES  
*É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE AULAS EM DUPLA COM VALOR DIFERENCIADO EM ALGUNS INSTRUMENTOS MUSICAIS ESPECÍFICOS. CONVERSE COM O 

PROFESSOR. 

Modalidade Professor/Contato Naipe/Categoria Dia/Horário/Local Valor 

Violino e Viola 

(Método Suzuki) 

Harry Baukat 

Fone: 99677-5631 

Ed. Infantil até E.M. Segunda, terça, quinta e sexta-

feira à tarde, quinta-feira de 

manhã – Sala de Música  

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Bateria Pedro Böetcher 

Fone: 99637-2421 

Ed. Infantil até E.M. Segunda e Quinta-feira  

Sala de Música  

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Violão, Guitarra, 

Baixo. 

Lucas Welp 

Fone: 99629-6740 

Ens. Fundamental e 

E.M. 

Segunda e Quarta-feira  

Prédio D  

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Trombone Lucas Grave 

Fone: 99973-2910 

Ens. Fundamental e 

E.M. 

Segunda-feira 

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Saxofone Alto, 

Tenor 

e Clarinete 

Interessados fazer 
contato com o 
coordenador Harry 
Baukat 
Fone: 99677-5631 

Ens. Fundamental e 

E.M. 

Prédio D R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Piano/Teclado, 

Trompete e Flauta 

Transversa 

William Bayer 

Fone: 99723-5215 

Ens. Fundamental e 

E.M. 

Segunda-feira à tarde 

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Trompete e Flauta 

Transversa 

Leandro Freisleben 

Fone: 99103-3131 

Ens. Fundamental e 

E.M. 

Horário à combinar 

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago ao Professor 

Violoncelo  Mônica Cardoso 

Fone: 980595144 

Ens. Fundamental e 

E.M.  

Terça-feira à tarde 

Prédio D 

R$ 160,00 

Pago à Professora 

Dança Raquel Feyh - 
Movimentu`s 

Fone: 99702-3642 

Categoria Baby 

Infantil III até Infantil V 

Sexta-feira 

17h15min às 18 horas 

Prédio D – Sala 1001 - Auditório 

R$ 70,00 
Pago à Professora 

 

Categoria Mirim 

1o e 2o Anos 

Sexta-feira 

14h30min às 15h30min 

Prédio D – Sala 1001 - Auditório 

Categoria Infantil 

3o ao 5o Ano 

 

Sexta-feira 

13h30min às 14h30min 

Prédio D – Sala 1001 - Auditório 

 

Infanto-Juvenil 

6o ao EM 

Sexta-feira 

16  às 17 horas 

Prédio D – Sala 1001 - Auditório 



Patinação  Luana Holz 

Fone: 99540-6053 

 Ensino Fundamental Segunda-feira 

13h30min às 14h30min 

Quadra coberta CT 

R$ 130,00 
Pago à professora 

 
(R$ 105,00 - Aulas 
 R$ 25,00 – 5 
ingressos para o 
show de final de 
ano e aluguel de 
figurinos) 

 

Escola de Artes - 

Pintura 

Simone Kellermann 

Fone: 99818-4173 

Ens. Fundamental, E,M. 

e Comunidade em Geral 

Quinta-feira  

15h30min às 16h45min  

 Prédio D – Sala de Artes  

R$ 90,00 

Pago à professora 

Ballet  Rosani Oliveira 

Fone: 99815-5901 

Ed. Infantil III, IV e V 

 

 

Quarta-feira  

9h30min às 10h20min 

Prédio D – Sala 1001 

R$ 95,00 

Pago ao professor 

Ensino Fundamental I e 

II 

Quarta-feira  

13h30min às 14h20min 

Prédio D – Sala 1001 

R$ 85,00 

Pago ao professor 

Robótica Mauro Régis de 

Oliveira 

(51) 99900-0832 

4o Ano Até E.M Terça ou Quinta-feira 

13h30min às 15h15min 

Sala Google 

R$ 120,00 

Pago ao professor 

Obs: o kit de 

material para o uso 

na atividade está 

incluído no valor. 

Funcional Kids CT Daniel Grahl 

(54) 99192-0430 

1º ao 3º Ano Ens. 

Fundamental 

Terça-feira 

15 horas às 15h45min 

R$ 65,00 

Pago ao professor 

 

Atenciosamente, 

Coordenação das Atividades Extraclasse e Direção do Colégio Teutônia. 

 

 

 


