
 

 
 

 

                                                                                      

                                                                           Teutônia, 30 de abril de 2021. 
 

Circular 14/2021. 
 

Prezada Comunidade Escolar do CT! 
 

Ao final desta semana de volta às aulas presenciais, queremos agradecer às famílias e 
responsáveis dos nossos estudantes pela compreensão e atenção diante de tantas incertezas do 
momento. Voltamos a afirmar que temos um ambiente com protocolos de segurança e observância 
para a higienização com cuidados específicos, orientações e treinamento para profissionais da casa. 
Seguimos o nosso entendimento de uma escola de qualidade, comprometida com todos os seus 
processos e que segue em condições de atender presencialmente estudantes. Escola é lugar de 
encontros, de acolhimento, de experiências que se dão em tantas e diferentes formas no dia a dia.  

Segundo o Centro de Controle de Doenças Europeu (ECDC), "nenhuma evidência foi 
encontrada" sugerindo que crianças ou cenários educacionais sejam os motivadores principais da 
transmissão do vírus Sars-CoV-2. Crianças e adolescentes são baixos vetores de transmissão e 
contaminação.  Por isso, a partir desta segunda-feira, 03/05, todos os estudantes serão acolhidos 
em ambientes ajustados para as necessidades que o momento exige. O retorno vem precedido de 
grande corresponsabilidade e pautado por atitudes que gerem um ambiente seguro para as ações 
do cotidiano. 

 
Compartilhamentos: 
                                          Convite especial às MAMÃES do CT 

O mês de maio traz com ele uma data muito especial…  
É momento para homenagear àquela que faz os olhinhos de nossos estudantes brilhar: 

a MAMÃE! Para celebrar a data, com muito carinho, temos um convite para as mamães do CT: 
na quinta-feira, dia 06/05, das 19 até às 20 horas, estaremos oferecendo uma live especial com 
o tema "cuidando de quem cuida”. A convidada para este momento é Rosane Tünnermann, 
psicóloga com mais de 30 anos de experiência em psicologia clínica, terapia de casais, coaching 
pessoal e profissional.   

Aquela que cuida tanto de tantas coisas, merece um tempinho para ser cuidada. Então, 
venha receber nosso carinho e cuidado através desse momento edificante. 
 
1- Berçário 
1.1 - Nossos últimos dias foram intensos, recheados de reencontros, explorações e muita 
socialização… com ambientes preparados, músicas e brincadeiras, acolhemos os bebês com 
muito amor e carinho. Aos poucos a rotina novamente está sendo estabelecida e muitas 
vivências sendo proporcionadas aos nossos pequenos.  
Só temos uma coisa a dizer: como é bom estar de volta! 

1.2 - Brechó de uniformes do Berçário 

Nos próximos dias, as famílias estarão recebendo mais informações via APP CT. 

1.3 - Aulas de Musicalização 



A partir da próxima semana, as aulas de musicalização estarão ecoando muitos sons e 
ritmos no nosso Berçário. Estaremos enviando o cronograma dos encontros semanais via APP 
CT. 
 
2- Educação Infantil 
2.1. Entrada de pais no CT 

Reiteramos que, ao virem buscar as crianças da Educação Infantil, os pais não adentrem 
os espaços escolares e aguardem no Pórtico ou na Recepção, conforme local de saída do nível. 
Respeitar os protocolos da instituição é de suma importância para a segurança de cada 
estudante. 
 
2.2. Lives especiais por nível 

Nos adaptando ao atual contexto, a Educação Infantil estará promovendo lives especiais 
para as mamães. Tanto para aquelas que estão com seus filhos em atividade presencial, quanto 
para quem está em atividade domiciliar. A intenção é promovermos um momento de interação 
e alegria entre mães e filhos, com a mediação dos nossos educadores. 
Segue o cronograma: 
INFANTIL I, II A e II B - Quarta-feira (05/05) - das 19 às 19h40min; 
INFANTIL III A e III B - Terça-feira (04/05) - das 19 às 19h40min; 
INFANTIL IV A e IV B - Segunda-feira (03/05) - das 19 às 19h40min; 
INFANTIL V A e V B - Sexta-feira (07/05) -  das 19 às 19h40min. 
 
2.3 Lembrancinhas para as mamães… 

Ao longo da semana dedicada à Celebração das Mães, os estudantes da Educação 
Infantil que estiverem na presencialidade, estarão levando para casa, alguns mimos para suas 
mães. Para as crianças que estiverem em atividade domiciliar, estaremos organizando um kit 
com materiais para as crianças e suas mamães. Esse kit poderá ser retirado na recepção do CT 
na quinta-feira, dia 06/05, durante o horário de atendimento do Colégio. 
 
3- Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1 - Planejamento das aulas 

A partir desta segunda-feira, 03/05, os planejamentos diários, para os estudantes que 
não retornaram ao presencial, serão enviados diretamente para o e-mail do responsável.   
 
3.2 - Entrada/ Saída/Recreio:  
3.2.1 Estudantes do 1º ao 4º Ano: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;   
- Saída: 11h50min;               
-  Local: PÓRTICO;             
 *Recreio: 9h40min. 
 
3.2.2 Estudantes de Transporte Escolar:  
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;           
- Saída: 11h50min;         
- Entrada e saída  via Portão C 12;     
- Local: Rua lateral do CT (entrada pela Educação Infantil, casa da esquina, lateral da 
Brinquedoteca). 
 
3.3 Laboratório de Aprendizagem 



Os atendimentos no Laboratório de Aprendizagem, a partir da próxima semana, serão 
presenciais e ministrados pela professora Daniele Huwe Kist, conforme cronograma abaixo. É 
um momento importante para aqueles estudantes que necessitam esclarecer dúvidas e/ou 
retomar alguns conteúdos trabalhados nas lives e atividades domiciliares. Devem participar os 
estudantes que já estiveram pelo meet. As famílias dos estudantes dos 1º Anos serão 
contatadas no início da próxima semana. 

Horário 3ª feira 4ª feira Local 

13h30min às 14h15min 2º Ano A 4º Ano A Sala 305 

14h15min às 15 horas 2º Ano B 4º Ano B Sala 305 

15h às 15h45min 3º Ano A 1º Ano A Sala 305 

15h45min às 16h30min 3º Ano B 1º Ano B Sala 305 

16h30min às 17h15min 3º Ano C 1º Ano C Sala 305 

 
3.4 Live com a escritora Léia Cassol - Projeto Estudante Leitor 
  No dia 03/05, segunda-feira, os estudantes do 1º ao 4º Ano terão a oportunidade de 
participar de uma contação de histórias e um bate-papo com a escritora Léia Cassol. A 
atividade integra o projeto Estudante Leitor e Autor Presente. Estudantes que não retornaram 
ao presencial receberão o link por e-mail. 
 
3.5  Live com a Mamãe: Eu e Ela 

As turmas do Ensino Fundamental, 1º ao 4º Ano, estão organizando uma live especial 
para as mamães. Tanto para aquelas que estão com seus filhos em atividade presencial, quanto 
para quem está em atividade domiciliar. A intenção é promovermos um momento de interação 
e alegria entre mães e filhos, com a mediação dos nossos educadores. 
Em anexo segue o cronograma. 
 
3.6 Estudantes do 4º Ano A e B 
3.6.1 A partir da próxima semana, conforme tabela abaixo, os estudantes deverão trazer os 

seus materiais: 

SEGUNDA - FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA – FEIRA 

Caderno de Aula 
Caderno e Livro de Língua Inglesa 
Livreto Kids Web de Língua 
Inglesa 
Livro de Informática 
CAM  
Livro de Matemática 
Caderno quadriculado 

Caderno e Livros de Língua 
Alemã 
Livrinho do Elefante 
Letrado 
Envelope de fichas de 
matemática 
 

Livro de Reflexões 
Livro de EGH 
Caderno de Atividades de 
Ciências 
Caderno do Escritor 

Também solicitamos que o estudante tenha em sua mochila um livro de leitura. 
 
3.6.2 Projeto Caixa Mágica 



Lembramos que o PROJETO CAIXA MÁGICA continua nos acompanhando. A cada leitura 
realizada, o estudante cria uma memória literária e acrescenta em sua caixa. Em breve 
organizaremos uma exposição e todos poderão apreciar os belos trabalhos. 

 
4- CT Integral - Educação Infantil - Turno Manhã 
4.1 - Reiniciadas as atividades do CT Integral Educação Infantil, informamos que estaremos 
enviando, na próxima segunda-feira, bilhete com o cronograma de atividades específicas de 
cada grupo. 
  
5- CT Integral - Ensino Fundamental - Turno Tarde - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Ano 
5. 1 -Reiniciadas as atividades do CT Integral Ensino Fundamental enviamos, nesta tarde, um 
bilhete com orientações importantes, além do planejamento da semana, com os dias e 
horários das oficinas oferecidas. 

 
6. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
6.1 Retorno à presencialidade 

A partir desta segunda-feira nos encontraremos todos aqui no CT. As famílias que 
optarem pelas atividades domiciliares, não retornando à instituição presencialmente, devem 
fazer contato com a Coordenadora Pedagógica de Nível. Na segunda e terça-feira, para quem 
não estiver presente no colégio, haverá postagem das atividades pelo classroom, sem 
transmissão em tempo real. A partir da quarta-feira, estaremos reavaliando a melhor forma 
de entrega das aulas a nossos estudantes que fazem a opção pela atividade domiciliar.  
 
6.2- Entrada/ Saída/Recreio dos Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio:  
6.2.1 Estudantes do 5º Ano: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: PÓRTICO;             
-  *Recreio: 9h30min às 9h50min, na sala de aula ao ar livre (o local foi alterado porque o 
parquinho de madeira está em reformas); 
6.2.2 Estudantes do 6º, 7º e 8º Ano: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Entrada via Portão D 23 - fundos do Auditório Central;  
-  *Recreio: 9h30min às 9h50min: 6º Ano - na Rosa de Lutero; 7º Ano - na Pista Atlética; 8º Ano 
- no Pátio Central. 
6.2.3 Estudantes do 9º Ano, 2ª e 3ª Série: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Portão D 23 - fundos do Auditório Central;            
-  *Recreio: 9h50min às 10h10min, no Pátio Central. 
6.2.4 Estudantes da 1ª Série do Ensino Médio: 
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;         
- Saída: 11h55min;           
- Local: Recepção;           
-  *Recreio: 9h50min às 10h10min, no Pátio Central. 
 
6.3 Estudantes de Transporte Escolar:  
- Entrada: das 06h55min às 07h20min;           



- Saída: 11h55min;      
- Local: Rua lateral do CT (entrada pela Educação Infantil, casa da esquina, lateral da 
Brinquedoteca), portão C 12. 
6.4- Aulas de Reforço dos Estudantes do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio:  
As aulas de reforço, de Matemática e Física, serão presenciais, na sala A 222. 
 
Matemática - quarta e quinta-feira - Profª Francine 

quarta-feira: 
13h30min às 14h20min - 5º Ano; 
14h20min às 15h10min - 1ª EM; 
15h10min às 16h - 2ª e 3ª EM; 
16h às 16h50min - 8º e 9º Ano. 

quinta-feira: 
13h30min às 14h20min - 6º Ano; 
14h20min às 15h10min - 7º Ano A e B. 
 

 
Física - sexta-feira - prof. Darlan 

13h15min às 14h05min = 9º Ano; 
14h05min às 14h55min = 1ªEM; 
14h55min às 15h45min = 2ªEM; 
15h45min às 16h35min = 3ªEM. 

 
7- Cantina  

A Cantina Escolar do CT segue fechada. Havendo reabertura famílias e estudantes serão 
comunicados. 
 
8 - Educação Profissional - Cursos Técnicos 

Os estudantes dos Cursos Técnicos retomarão as suas atividades na próxima segunda-
feira, dia 03/05, em horário normal. A aula inicia às 19 horas e encerra às 22 horas. Aqueles 
que tiverem dificuldades de passar a ponte de Lajeado, será autorizada a entrada com atraso, 
sem prejuízo da presença. Lembramos que se algum estudante tiver algum sintoma da covid, 
deve avisar o coordenador e permanecer em casa. Esperamos a presença de todos. 
 
9- Atividades extraclasse: 

Todas as atividades extraclasse oferecidas pelo CT iniciarão na próxima semana, a partir 
da segunda-feira, dia 03/05. Em anexo, no final da circular, está o bilhete com todas as 
informações: atividades oferecidas para cada nível, profissionais que realizarão as atividades e 
os valores. No item 08, inscrições, está o link do google formulários para a realização das 
inscrições que neste ano serão realizadas desta forma.  
 
10- Anexos  
1- Cronograma de lives do Ensino Fundamental: 1º ao 4º Ano; 
2- Bilhete Extraclasse. 
 
 Receber estudantes de todas as séries e níveis na segunda-feira desperta entusiasmo e 
alegria, comprometendo-nos com ações conjuntas. O posicionamento da instituição diante da 
observância dos protocolos será pontual. A exemplo de tantos outros, profissionais da 
educação também não estão vacinados, o que denota para um grande senso de 
corresponsabilidade de cada família.   



 Nosso esforço será gigantesco para que tudo aconteça conforme planejado e 
organizado. Temos confiança em nosso grupo de trabalho que segue engajado e nas famílias 
que têm apoiado e participado ativamente da vida escolar de seus filhos.  
 Até segunda-feira. Venham com tempo e com calma. Os procedimentos sanitários 
tornam algumas situações mais lentas. Contamos com a compreensão de todos. 
 

Que tenhamos um lindo e abençoado final de semana!  
 

Pelo Colégio Teutônia, 
 

 
                                                                                                                  Jonas Rückert – Diretor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE LIVES DO ENSINO FUNDAMENTAL: 1º AO 4º ANO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 2 – BILHETE EXTRACLASSE 

 

 

 

Teutônia, 30 de abril 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 03/05. 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 03 de maio, 
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 4º 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. 

 

 

 


