
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 18 de junho de 2021. 

 

Circular 21/2021. 

 

 Está e seguirá fazendo frio… 

 

 A semana apresentou temperaturas baixas em meio à umidade. Estamos adentrando na 

estação do inverno na próxima semana, que segue com indicações de baixas temperaturas. Os 

protocolos que regem as atividades presenciais normatizam para a necessidade de ambientes 

arejados e com uso restringido de aparelhos de ar condicionado. Roupa adequada para as baixas 

temperaturas, horas recomendadas de sono e alimentação equilibrada, lembrando para a 

importância do café da manhã, são condições a serem observadas com grande relevância. 

Em algumas semanas teremos o recesso de inverno. Nosso objetivo está em manter as 

atividades coletivas seguindo normalmente. Pelos noticiários temos escutado o agravamento e os 

alertas emitidos em nível de governo do estado do RS para algumas das regiões, referenciando o 

aumento dos novos casos de pessoas contaminadas pela Covid-19. Isso nos preocupa, razão pela 

qual constantemente retomamos o pedido para observância e cumprimento dos protocolos 

sanitários na instituição e também fora dela. Retomamos a necessidade de, como comunidade 

escolar, praticarmos a corresponsabilidade em nossas ações cotidianas com vistas à qualidade da 

coletividade. 

 

 Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

 

1.1 Arraiá dos Bebês!!! 

Festa Junina no Berçário? Isso mesmo! No dia 24/06, quinta-feira, vamos dançar e nos divertir muito por 

aqui... Nesse dia os pequenos poderão vir caracterizados de acordo com a data festiva! Bora pro “Arraiá” 

dos Bebês!!!!  

 

1.2 Recesso de inverno no Berçário CT 

 Para a organização das famílias do Berçário comunicamos que, conforme calendário de atividades do nível, 

na semana de 19 a 23 de julho monitoras do Berçário estarão recebendo os bebês cujas famílias necessitam 

do acolhimento. As atividades para esta semana serão em forma de recreação e, para a semana do dia 26 

a 30 de julho, confirmamos o recesso de inverno, retornando no dia 02 de agosto.  

 

 

 



2.Educação Infantil 
 
2.1 Entrega de Portfólios 
Na manhã de sábado, dia 19/06, estaremos finalizando a semana de entrega de Portfólios da 
Educação Infantil. 

 
3.Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
3.1 Entrega do Portfólio de Aprendizagem 

Ao longo da próxima semana e estendendo-se até o sábado, dia 26/06, estará 

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

professor e responsáveis dos estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. Os horários 

foram previamente agendados com cada família, via Agenda Escolar. 

 
4.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
4.1 Provas Extras 

Lembramos que o estudante que falta em dia de avaliação, na sua volta ao colégio deve 
pegar a ficha de requerimento de prova extra. Tendo atestado médico, não pagará a taxa. 
Pedimos que o estudante entregue o requerimento assim que retornar às aulas para que 
possamos organizar as novas avaliações com os professores da disciplina. A próxima data de 
prova extra está prevista para 07/07, antes do recesso escolar. 
 
4.2 Sábado Letivo 

No sábado, 26/06, teremos mais uma manhã de orientação aos trabalhos para a Mostra 
Científica 2021. Das 08 às 11 horas, estudantes pesquisadores e professores orientadores 
continuarão suas atividades referentes ao projeto de pesquisa da MC 2021. 
 

4.3 Famílias do 5º Ano ao EM 
Atrasos: lembramos que o estudante que chegar após o segundo sinal referente à 1ª 

aula da manhã deverá dirigir-se à Recepção para registro do atraso (carimbo na/no 
agenda/caderno) e esperar até o próximo período de aula na biblioteca. Caso o estudante 
venha de algum exame médico, é preciso que apresente o comprovante para entrar em sala 
de aula com atraso no primeiro horário. Os pais e/ou responsáveis podem acompanhar o 
registro de atraso na Agenda Escolar. 

 
4.4 Aulas de Reforço 

 Nesta semana, alguns estudantes receberam bilhetes indicando participação nos 
Reforços de Matemática, Química, Física ou Língua Portuguesa. A autorização deve ser 
assinada pela família e entregue ao professor de reforço ou coordenador do nível. Ressaltamos 
que as aulas não terão custo à família. 
 
4.5 Sábado Letivo - 3ªEM 

No dia 26/06, das 08 às 11h30min, a turma do Terceirão 2021 terá sábado letivo. 
Inicaremos o projeto “Preparando-se para o ENEM 2021” com a presença dos professores Luis 
Pires e Luciano Teixeira do curso Fênix Vestibulares, de Lajeado. 
 
 
 



4.6 IAC - Bloco 1 
Na sexta-feira, 25/06, acontecerá mais um IAC para os estudantes do 9º Ano e Ensino 

Médio. Serão aplicadas provas do bloco 1. 
 
 

5. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 
 Estudantes dos Cursos Técnicos estão em fechamento das suas cargas horárias 
referentes aos componentes curriculares do Semestre 01/21. É importante atentar para 
situações em que se fazem necessárias regularização de atividades, APS, registros de 
seminários e/ou situações encaminhadas pelos professores. 
 
6.  Semana da Língua Alemã foi intensa no CT e encerra com Live  sobre música alemã no sul 

na noite de hoje! 

A Semana da Língua Alemã foi vibrante no CT durante toda essa semana. Várias outras 
instituições do Brasil realizaram atividades de igual forma. A ABRAPA, Associação Brasileira de 
Associações de Professores de Alemão, em alusão à Semana da Língua Alemã, está com um 
programa sobre Música Alemã no Sul do Brasil. A Live pode ser acompanhada na noite de hoje, 
sexta-feira, 18.06, às 20 horas pelo link que segue:  https://youtu.be/yfHXBR3eqrk 
Entre outros, participam o Conjunto Instrumental do CT, e a professora de Alemão, como 
Presidente da Associação Riograndense de Professores de Alemão. O entrevistado da noite 
será o regente Martin Altevogt, residente em Teutônia e pai de estudante do CT. 
 
7. Festa Junina e Dia da Família 

 Estava previsto para o próximo dia 22 o “Arraiá do CT”, a Festa da Família onde nos 
encontramos em diversas ocasiões para um grande movimento de congraçamento de toda a 
comunidade escolar. Neste ano a atividade não será possível mais uma vez em razão do cenário 
pandêmico que segue. Ainda assim, dentro daquilo que nos é possível, em cada nível estamos 
organizados com programações que desenvolveremos somente com estudantes, observando 
as possibilidades os limites que tornam toda e qualquer atividade segura. 
 
8. 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 

  

https://youtu.be/yfHXBR3eqrk


ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 
 

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

 

 
 

  



 
 
 

ANEXO 3: Live com a música Alemã no sul do Brasil para encerrar a Semana da Língua 

Alemã no CT! 

 

 
 


