
 

 
 

 
 

                                                                                       

                                                                                             Teutônia, 11 de junho de 2021. 

 

Circular 20/2021. 

 

 Estamos vacinados com a primeira dose! 

 

 A semana que ora se encerra traz consigo, no entusiasmo da instituição, o desejo de 

compartilhar que estamos, todos os profissionais da educação, vacinados com a primeira dose da 

vacina Covid-19. Neste sentido, agradecemos ao executivo municipal que em um movimento 

engajado entre setores da educação e saúde estiveram em nossa instituição imunizando todo o 

corpo de trabalho do CT. Aos profissionais que realizaram este trabalho, fica nosso reconhecimento 

e gratidão pela dedicação para conosco. Sabemos que esta condição não resolve a pandemia por si 

só. Que os protocolos devem ser mantidos e assegurados. Contudo, a vacina é um passo significativo 

que baliza e dá maior segurança para seguirmos as atividades presenciais na totalidade das ações. 

De igual forma significa dizer, novamente, que não temos dúvidas do papel transformador da 

instituição escolar nas relações presenciais que se dão para além dos conteúdos. E, por 

consequência, registre-se pela notoriedade da questão,  que não negamos a importância da 

tecnologia e que nossos investimentos em estruturas e formação continuada seguem contínuos 

nessa área. Todas as ferramentas disponibilizadas pelo CT em tempos de Atividades Domiciliares 

nos serviram de elos, de conexão e mediação entre estudantes, famílias e seus responsáveis. Neste 

entendimento a tecnologia tem papel relevante na mediação das inúmeras situações do cotidiano 

escolar. Contudo, o protagonismo é papel de nossos estudantes, condição para o pleno 

desenvolvimento das habilidades para as quais queremos que se tornem competentes para um 

amanhã que nos bate à porta. 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

1.1 Entrega do Portfólio de Aprendizagem 

Solicitamos que as famílias do Berçário reservem a data do dia 02/07, sábado. Nesta manhã 

estaremos fazendo a primeira entrega de portfólios, com encontros individuais entre educadoras e 

responsáveis das crianças. Os horários serão agendados com cada família pela coordenação 

pedagógica. Será um momento muito especial para a família, assim como para nós educadores, pois 

teremos a oportunidade de compartilhar tantas ricas vivências proporcionadas diariamente para 

com os nossos pequenos. Portanto, a participação de cada família é muito importante.  

 

 

 



1.2 Os bebês e a natureza... quanta aprendizagem! 

Todos sabemos que a natureza é uma rica fonte de descobertas, de possibilidades, de 

criações e explorações. Quando estamos em meio a ela, construímos uma relação de respeito, 

amor e admiração... e com os bebês não é diferente... Desde pequeninos, precisamos 

proporcionar esta conexão, pois a natureza educa e enriquece essa relação com o entorno, 

com os outros e consigo mesmo. Além do contato, a observação de pássaros, borboletas, 

formigas, joaninhas... traz uma infinidade de aprendizagens. Por isso, quando o seu bebê 

chegar em casa, com sujeira na roupa, unhas, cabelo... lembre-se: seu filho (a) está aprendendo 

a explorar o mundo! 

 
2.Educação Infantil 
 
2.1 Entrega do Portfólio de Aprendizagem 

Ao longo da próxima semana e estendendo- se até o sábado, dia 19/06, estará 

acontecendo a primeira entrega de portfólios do ano, com encontros individuais entre 

educadoras e responsáveis das crianças do Infantil I ao V. Os horários foram previamente 

agendados com cada família. 

 

3.Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 

3. 1 Materiais escolares e uso da garrafa de água 
  Salientamos a importância da observação em relação aos protocolos que não preveem 

o compartilhamento de materiais por razões sanitárias. Neste sentido, reiteramos a 
importância de que cada estudante traga o seu material, devidamente identificado. Também 
reiteramos a importância de cada estudante trazer a garrafa de água para uso individual. 

 
 3.2 Entrega de Portfólios 
                  De 22 a 26/06 acontecerá a entrega de portfólios de aprendizagem às famílias. Os horários 

serão agendados, via Agenda Escolar,  pela professora. 
 
4.Ensino Fundamental  -  CT Integral - Ensino Fundamental 
 
4.1 Horários da  Oficina de Artes 
Segue abaixo cronograma com os novos dias e horários da Oficina de Artes oferecida aos 
estudantes que participam do CT Integral Ensino Fundamental. 
 

                  Quarta - feira    Quinta - feira 

          Turmas: 1º e  2º  Anos.           Turmas: 3º  e  4º Anos. 

 
5.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
5.1 Sábado Letivo - amanhã 

Lembramos que amanhã, sábado, 12/06, os estudantes do 5º Ano à 2ª Série do Ensino 
Médio terão a sua primeira orientação dos trabalhos para a Mostra Científica de 2021. Em 
anexo, enviamos a lista das salas de aula em que cada professor orientador receberá seus 



grupos. É importante que cada estudante olhe sua sala antes para evitarmos aglomerações na 
entrada. O próximo sábado letivo está previsto para 26/06. 
 
5.2 Aulas de Reforço 

Na próxima quarta-feira, 16/06, iniciam as aulas de reforço de Língua Portuguesa. As 
aulas acontecerão no turno da tarde e não terão custo às famílias. Os estudantes (do 5º ao 8º 
Ano) indicados pelas professoras de Língua Portuguesa receberam um bilhete, via Agenda 
Escolar, na quarta-feira, 09/06, com as informações sobre dia, horário e sala. Este deve ser 
assinado por um responsável e entregue à professora do reforço, no primeiro dia de aula. 
Lembramos que o CT disponibiliza, também sem custo, aulas de reforço de Química, 
Matemática e Física, nos seguintes dias, horários e salas: 
 

REFORÇO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Profª Katia Rex - Sala A 221  

Quarta-feira: 

14h20min às 15h10min - 5º Ano; 

15h30min às 16h20min - 6º e 7º Ano; 

13h30min às 14h20 - 8º e 9º Ano; 

16h20 às 17h10min - 1ªEM. 

 

REFORÇO DE MATEMÁTICA – Profª Francine Dahm - Sala A 222 

Quarta-feira:  

13h30min às 14h20min - 5º Ano;  

14h20min às 15h10min - 1ª EM;  

15h10min às 16h - 2ª e 3ª EM;  

16 horas às 16h50min - 8º e 9º Ano.  

Quinta-feira:  

13h30min às 14h20min - 6º Ano;  

14h20min às 15h10min - 7º Ano A e B.  

 

REFORÇO DE QUÍMICA – Prof. Alexandre Klein - sala A 214 

Quarta-feira:  

13h30min às 14h20min - 1ª EM; 

14h20min às 15h10min - 2ª EM;  

15h10min às 16h - 9º  Ano;  

16 horas às 16h50min - 3ª EM; 

 

 

 



REFORÇO DE FÍSICA – Prof. Darlan Gass - Sala A 222 

Sexta-feira: 

13h15min às 14h05min - 9º Ano;  

14h05min às 14h55min - 1ªEM;  

14h55min às 15h45min - 2ªEM;  

15h45min às 16h35min - 3ªEM. 

 
5.3 Prova Extra 

Na quarta-feira, 16/06, às 13h30min, na sala A 224, ocorrerá a aplicação de prova extra 
para estudantes que estiveram ausentes em dia de avaliações. Os estudantes do 5º ao 8º Ano 
que preencheram o requerimento receberão um bilhete informando a sala e horário da 
aplicação. Para o 9º Ano e Ensino Médio é só comparecer no dia e horário informado. 
 
5.4   27º Encontro de Liderança Jovem da Rede Sinodal de Educação 

Nos dias 17 e 18/06, quinta e sexta-feira, estudantes da 2ª Série do Ensino Médio 
(Fernanda Werlang, Guilherme Klein e Stefani Moraes) participarão do 27º Encontro de 
Liderança Jovem da Rede Sinodal de Educação. A organização está a cargo do Colégio Cônsul 
Carlos Renaux de Brusque/SC e o tema escolhido é Viver o batismo: Deus nos vocaciona! O 
evento ocorrerá virtualmente e os estudantes refletirão sobre vocação e profissão no presente 
e no futuro. 
 
6. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 

Com a aproximação do final do semestre letivo e consequentemente de módulos das 
turmas de Cursos Técnicos, se faz necessário ampliar os esforços para que seja alcançado o 
objetivo de aprovação nos diversos componentes curriculares de cada Curso Técnico. Leituras 
realizadas com frequência, revisão de conteúdos, realização de exercícios bem como as 
atividades de APS são fundamentais para o sucesso dos estudantes da Educação Profissional. 
Nos aproximamos das bancas de apresentação de TCC. Em breve será apresentado o 
cronograma com as datas e horários. 
 
7. Anexos 
 Seguem abaixo. 
 
  
 A todas e todos desejos de ricas bênçãos de Deus e um excelente final de semana. 
 

Pelo Colégio Teutônia, 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor 
 
 



ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DO 1º AO 4º ANO 

 

 
  



 
 

 
 

  



ANEXO 3: ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA PARA O SÁBADO LETIVO – 12/06/2021 

 

 


