
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 25 de junho de 2021. 

 

Circular 22/2021. 

 Estimada Comunidade Escolar do CT, 

 

 Ao encerrarmos cada semana de aula, avaliamos as circunstâncias passadas com vistas a 

ajustar e implementar as situações futuras. Nesta semana sentimos a alegria e a vibração por toda 

uma dinâmica que, entre aulas, atividades, conteúdos e conhecimentos, oportunizou atividades 

juninas com a ornamentação de salas, atividades específicas e lindas e lindos caipiras chegando e 

participando de toda uma programação especial, ajustada ao formato que nos permitiu cumprir  os 

protocolos sanitários.  

Na manhã de amanhã, sábado, encerramos todas  as entregas dos Portfólios da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental. Foram e são momentos únicos, personalizados, com entregas 

individualizadas e exclusivas que seguem, para além, possibilitando um movimento do qual 

sentimos muita falta: a circulação de pais e responsáveis dos nossos estudantes no ambiente CT, 

comum até antes da pandemia no início e ao final do turno de aulas.  

A semana que segue, para além de todas as atividades escolares previstas, coloca o CT em dois 

movimentos distintos, protagonizando o retorno das atividades oficiais de Atletismo no RS com o 

Troféu Teutônia de Atletismo, em sua 17ª edição, acontecendo no sábado, dia 03/07, nos turnos 

manhã e tarde em nossa Pista Atlética. Agradecemos o apoio dos patrocinadores do projeto, 

Cooperativas Languiru e Sicredi, Prefeitura de Westfália e à Prefeitura Municipal de Teutônia, via 

secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer pelos subsídios ao evento e apoio para com 

pessoal. O evento não é aberto ao público. 

Já a partir das 19 horas, no Auditório Central, inicia a live do Festival Popular da Canção que 

terá, neste dia, sua final. A programação pode ser acompanhada nos canais oficiais do grupo de 

comunicação. O evento, seguindo restrições sanitárias, igualmente não receberá público. 

Em nota completa, no ponto 06, fazemos alusão ao período das apresentações de TCC, 

Trabalhos de Conclusão de Curso, dos estudantes que estão concluindo seus estágios obrigatórios 

de cursos técnicos. O compartilhamento dos trabalhos, a partir dos levantamentos de campo, 

pesquisas, indicadores e tantos aspectos mais tem sido balizador de conhecimentos a partir das 

conclusões destes.  

Ainda que em tempos de pandemia, as tantas possibilidades movem-nos a um sentimento de 

gratidão por tudo que nos é possível. Nesta condição convidamos famílias, estudantes e seus  

responsáveis para que nos engajemos em ações em prol dos menos favorecidos participando da 

Campanha Aquecer! “Quando a alegria aquece o coração, não há frio que incomoda.” Queremos te 



convidar a alegrar a vida de alguém com doações de cobertas e cobertores para famílias carentes 

do município de Teutônia. Material limpo e em bom estado! 

Início e término da campanha: 18/06 até 02/07;  

Arrecadações: Cobertas/cobertores/mantas; 

Para quem? Famílias carentes do nosso município. Todo o material recebido será doado para 

uma instituição que repassará para estudantes e famílias  necessitadas da nossa cidade. 

 

 Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

 

1.1 Entrega do Portfólio de Aprendizagem  

No sábado, dia 03/07, estará  acontecendo a primeira entrega de Portfólios do ano, com         

encontros individuais entre educadores e famílias do Berçário. Os horários foram previamente 

agendados via APP CT. 

1.2 Arraiá dos Bebês 

Na próxima sexta-feira, dia 02/07, estaremos repetindo nosso Arraiá para contemplar também 
aqueles que não puderam estar presentes no dia do festejo. Mais informações, via APP CT. 

 
2.Ensino Fundamental  - 1º ao 4º Ano 
 
2.1 Entrega de Portfólios 
Encerraremos, na manhã deste sábado, a entrega de portfólios relativos ao primeiro trimestre 
letivo de 2021. Agradecemos a presença das famílias. 
 
2.2 Saídas estudantes transporte escolar 
A partir de segunda-feira, 28/06,  a saída dos estudantes que usam o transporte escolar, às 
11h55min, será pelo portão D23, Rua Ernesto Henrique Ahlert,  ao lado da Cantina e não mais 
pelo portão próximo à Brinquedoteca.  
 
3.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
3.1 Sábado Letivo - amanhã - 5º Ano à 2ª Série do EM 
Amanhã, sábado, das 08 às 11 horas, teremos mais um momento de orientação para os 
trabalhos da Mostra Científica. As salas de aula serão as mesmas do sábado anterior. Haverá 
identificação dos grupos e professores orientadores na porta de cada sala de aula. Estudantes, 
tragam seus materiais de pesquisa e aproveitem mais esse momento de aprendizagem através 
da iniciação científica.  
 
3.2 Famílias do 5º Ano 
Famílias e/ou Responsáveis dos estudantes do 5º Ano A e B receberão comunicado, via APP, 
no início da próxima semana com instruções para fins de acompanhamento e registro dos 
instrumentos avaliativos  junto à Agenda Escolar. 
 



3.3 Famílias do 5º e 9º Ano 
Na próxima semana enviaremos via Agenda Escolar e App informe sobre o Programa de 
Desenvolvimento e Vivência de Habilidades Sociais Básicas, que será desenvolvido com estas 
turmas. 
 
3.4  Grupos de WhatsApp das turmas 
 Como o CT acompanha os grupos de  WhatsApp  das turmas?  
Respondemos a pergunta é corriqueira e muitos pais e/ou responsáveis que seguem em dúvida 
sobre o assunto retomando  a informação de que a referida ferramenta não é um canal pelo 
qual o CT se comunica oficialmente. Sobre os grupos das turmas, não são criados ou 
organizados na instituição e professores e funcionários são orientados a não participar dos 
mesmos. Sugerimos às famílias que monitorem e orientem seus filhos quanto ao uso deste, 
avaliando a  real necessidade de fazerem parte de grupos de turma. É comum percebermos e 
mediarmos situações de constrangimento acontecendo nestes ambientes virtuais que se 
desdobram negativamente nas relações em sala e ambiente escolar. Façamos uma reflexão 
sobre a temática e a real necessidade destes grupos,  uma vez que  a comunicação entre 
Colégio e família se dá  pelos canais oficiais estabelecidos desde há muito.  
 
3.5 Uso de celular em sala de aula/escola 
O celular se tornou uma das ferramentas mais úteis e dinâmicas do mundo contemporâneo. 
Durante o período de isolamento, inclusive, foi uma das únicas formas de interação possível, 
o que acabou por desencadear outro problema sério: o uso abusivo destes dispositivos para 
jogos e navegação em redes sociais, principalmente por crianças e adolescentes, o que, por 
consequência, ocasionou danos não só ao convívio social, mas também à saúde.  
Nesse sentido, pedimos que as famílias orientem os estudantes quanto ao uso moderado em 
casa e, preferencialmente, não tragam os aparelhos para o Colégio, que é, em essência, um 
espaço de convivência. Precisamos resgatar as relações sociais, que já foram muito 
prejudicadas pelo período de isolamento. 
Além disso, ressaltamos que o uso de celular em sala de aula é proibido, salvo por solicitação 
do professor para fins pedagógicos, mas neste caso o aviso acontece antecipadamente.  
Estudantes que forem flagrados usando o celular em sala de aula terão o aparelho recolhido 
pelo professor, que o devolverá apenas no final da aula. Em caso de reincidência, a retirada só 
poderá ser feita por algum responsável, junto à Coordenação Pedagógica do nível e/ou 
Direção. 
 
3.6 Sábado Letivo - 3ª EM  
Amanhã, 26/06, das 08 horas às 11h30min, a turma do Terceirão 2021 também terá sábado 
letivo. Iniciaremos o projeto “Preparando-se para o ENEM 2021” com a presença dos 
professores Luis Pires e Luciano Teixeira do curso Fênix Vestibulares, de Lajeado. Estudantes, 
tragam material para anotações e aproveitem a oportunidade de revisar conteúdos para o 
ENEM. 
 
 
4. CT Integral - Ensino Fundamental - Saída dos estudantes no final da tarde 
Comunicamos que, a partir da próxima semana, os estudantes do CT Integral - Ensino 
Fundamental, sairão pelo Pórtico do Colégio e não mais pelo portão lateral, D 23, ao lado da 
Cantina, fundos do Auditório. 
 
 



5. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 
 Estamos nos encaminhando para o encerramento do semestre letivo. Desta forma, os 
estudantes da Educação Profissional devem atentar para as entregas de APS (Atividades 
Pedagógicas Supervisionadas), bem como colocar em dia tarefas, trabalhos e leituras 
complementares que auxiliem no bom rendimento escolar e, consequentemente, na 
aprovação do respectivo módulo do seu Curso Técnico. 

Nos aproximamos das apresentações de TCC (Trabalhos de Conclusão de Curso) dos 
estudantes que estão concluindo seus estágios obrigatórios de cursos técnicos. As bancas irão 
ocorrer dos dias 05 a 08 e também entre 12 e 15 de julho. Devido às restrições sanitárias, não 
serão abertas ao público em geral (apenas estudantes, orientador e professores). 
 
6. Anexos 
6.1- Cronograma de Lives da Educação Infantil; 
6.2- Cronograma de Lives do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental; 
6.3- Card do Troféu Teutônia de Atletismo. 
 
 

Ao desejarmos um excelente final de semana, notificamos para as baixas temperaturas 

previstas para a próxima semana!  

Retomamos a confirmação do recesso de julho para os dias  19 a 30 com reinício das 

aulas em 02/08/21. De igual forma, comunicamos a não abertura da instituição nos turnos da 

noite neste período.  

Que Deus  nos abençoe com saúde! 

 
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: Card do Troféu Teutônia de Atletismo 

 
 


