
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 09 de julho de 2021. 

 

Circular 24/2021. 

 

 Prezadas Famílias, Responsáveis e Estudantes do CT 

 

 A semana que se iniciará na próxima segunda-feira encerra o primeiro semestre letivo de 2021. 

São muitas as reflexões diante de tantos desafios, superações e conquistas. Igualmente lembramos 

daqueles que adoeceram, que neste momento seguem em isolamento e de pessoas que não se 

encontram mais conosco. A pandemia nos revelou, em meio às alegrias, a dor da repentinidade.  

 Ao final da próxima semana, no sábado, dia 17, comemoraremos os 69 anos da Fundação 

Agrícola Teutônia. O CT estará de aniversário. Ainda que sem bolo, sem balões, sem aglomerações, 

o que de mais significativo a comemorar-se temos na expressão que assumimos como lema e tema 

para o ano: fazer a diferença. Em meio às atuais circunstâncias sanitárias do momento, a 

manutenção de todas as nossas atividades está para ancoradas nessa máxima que tem nos inspirado 

e entusiasmado diante dos retornos de nossos estudantes. E, com as ricas bênçãos de Deus, assim 

seguirá sendo.  

 Para o recesso de julho, as férias de inverno, temos alteração nos horários de atendimento 

telefônico e ao público. Seguem: 

 17, 24 e 31/07 - Sábado - CT estará fechado; 

 19 a 30/07 - Recepção, Secretaria e Biblioteca - das 08 às 12 horas e das 13h30min às 17 horas; 

 Demais setores - necessário fazer contato com o CT para agendamento. 

 

Compartilhamentos: 

 

1. Educação Infantil 

1.1 Planejamento Semanal 

Toda semana, na segunda-feira pela manhã, as famílias da Educação Infantil recebem, 

via Aplicativo do CT, o "Planejamento Semanal".  Nesse documento as educadoras 

compartilham com as famílias quais propostas pedagógicas estão programadas para a semana. 

Destacamos a importância das famílias olharem o material, estando atentas aos recadinhos 

deixados pelas educadoras, além de ser uma ótima maneira de estar sintonizado com as 

questões pedagógicas da vida escolar de seu/sua filho(a). 

 

1.2 Registros via APP 



Durante a semana, enviamos registros de vivências das crianças no CT, utilizando nosso 

aplicativo. Esse material encontra-se clicando na seguinte sequência do APP: Responsável - 

Sala de Aula - Diário do Aluno. 

 

1.3 Aniversário do CT: 

Nossos estudantes estão prestando sua homenagem aos 69 anos da nossa instituição. 
Cada estudante do CT está fazendo o seu registro através de desenhos e frases sobre o que o 
Colégio Teutônia representa. Acompanhem nas redes sociais. 
 

2. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 

2.1 Desativação de e-mail: 

Informamos aos pais/responsáveis que, a partir de hoje, os e-mails das turmas do 1° ao 

4° Ano, utilizados para envio de atividades e contato com a instituição, foram desativados. 

Serão mantidos apenas os e-mails dos estudantes que não retornaram à presencialidade. 

Contatos entre família e CT deverão ser feitos via Agenda Escolar ou e-mail da coordenação de 

nível: coordenacaogeral@colegioteutonia.com.br. Agendamentos de conversas deverão ser 

feitos via recepção. Continuamos sempre à disposição. 

 

2.2 Homenagens ao nosso CT! 
Nossos estudantes estão prestando sua homenagem aos 69 anos da nossa instituição. 

Além de um bolo gigante construído e exposto no saguão do prédio A, cada estudante do CT 
está fazendo o seu registro através de desenhos, cartas e depoimentos sobre o que o Colégio 
Teutônia representa na sua trajetória escolar. Acompanhem nas redes sociais. 
 
2.3 Café da manhã: 

Todos sabemos da importância de um bom café da manhã. Crianças gastam muita 
energia, o que torna esta refeição ainda mais importante. Quando não a fazem devidamente, 
sentem fome logo cedo e acabam perdendo a concentração durante a aula. Como o intervalo 
para o lanche acontece só às 09 horas, recomendamos às famílias a implementação do hábito 
do café da manhã com  filhos.  
 
3.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
3.1 Conselho Diagnóstico 5° Ano ao EM:  

Na próxima terça-feira, será realizado o Conselho Diagnóstico do 5°, 6°, 9° Ano e 1ª EM. 
As fichas de acompanhamento serão enviadas via App CT e e-mail. Caso haja necessidade, 
algumas famílias serão chamadas para conversar com o professor coordenador de turma, após 
o retorno do recesso escolar de inverno. O Conselho das demais turmas será realizado no dia 
03/08. 
 
3.2 Homenagens ao nosso CT! 

Estudantes do 5° Ano ao EM estão convidados a participar da homenagem aos 69 anos 
do CT. No mural próximo à sala Google, está exposto um bolo gigante,  simbólico,  e um 
envelope para que os estudantes coloquem mensagens sobre o que estes 69 anos de história 
representam. A participação de cada um tornará este momento ainda mais importante e 
especial. 
 
3.3 OBMEP - 6º ao 9º Ano do EF e Ensino Médio 



            Na próxima quinta-feira, 15/07, no turno da manhã, os estudantes do 6° ao 9° Ano do 
EF e os estudantes do Ensino Médio participarão da 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática 
(OBMEP). A prova será realizada no CT. O uso da calculadora não é permitido durante a 
realização da prova. Apenas lápis, caneta e borracha. 
 
3.4 Mostra Científica 2021 
Próximos passos:  
10/07 (sábado letivo) - 08 às 11 horas - último sábado de orientação antes da pré-banca - 
estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio; 
 
O acesso dos estudantes para o sábado letivo, dia 10/07,  se dará via Pórtico. O portão D 23, 
fundos do Auditório, estará fechado. 
 
13/07 (terça-feira) - pré-banca durante o horário de aula; cada grupo deverá entregar, para a 
comissão, uma cópia impressa do anteprojeto. Nesta a comissão fará anotações/contribuições 
para o grupo de pesquisa. Também devem ter o Diário de Bordo em mãos. Neste os estudantes 
devem descrever as sugestões da comissão científica e depois colar o anteprojeto. 
Anteprojeto: 
a) Título do projeto; 
b) Pergunta-problema; 
c) Justificativa; 
d) Objetivo geral; 
e) Hipóteses; 
f) Metodologia; 
g) Cronograma de datas; 
h) Referencial teórico (alguns parágrafos sobre o que já se explorou sobre o tema, pois o 
mesmo será aprofundado durante a pesquisa); 
i) Referências. 
Avaliação dos estudantes e das pesquisas:  
O orientador irá atribuir uma nota referente ao 2° trimestre.  
Sabemos que fazer ciência é trabalhoso, mas também gratificante. Por isso, pedimos o apoio 
de todos para que sigamos realizando e vivendo o nosso lema, que é fazer a diferença. 
 
3.5 Jugendkurs 

A partir de segunda, dia 12/07, a estudante Yasmin Dahmer Sanders, do 9º Ano, 
participará de um Jugendkurs, curso para jovens, chamado PASCH-MINT-Jugendcamp, da 
Alemanha. Trata-se de um workshop on-line para jovens de 14 a 18 anos do mundo todo, 
focado nas áreas MINT (Matemática, Informática, Ciências e Tecnologia). A bolsa é oferecida 
para estudantes com bons rendimentos, selecionados de escolas da iniciativa PASCH. 
Organizado pelo Goethe Institut de Göttingen, o curso dura duas semanas (40 horas). Yasmin 
trabalhará em grupos com vários outros estudantes de Alemão, conhecendo e desenvolvendo 
projetos.  
 
 4. 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. 



 Ao decorrer da semana seguimos com as apresentações de banca de TCC referentes aos 
estágios profissionais dos Cursos Técnicos de Agropecuária, Eletrotécnica e Eletromecânica. 
 
             5. Questionário para  Percepção Institucional 
 Junto à Circular 25, da próxima semana, estaremos encaminhando um link para 
respostas. O questionário é anônimo e as respostas são de grande importância no que faz 
referência à organização do cotidiano institucional/escolar. 
 
 6. Alteração de Sinalização de Via na Próxima Semana 
 Durante a próxima semana serão implementadas mudanças na sinalização em frente ao 
Pórtico do CT visando melhorar o tráfego nos horários de início e fim de aulas. A instituição 
havia requerido mão em sentido único para a rua, o que foi indeferido pelo Departamento de 
Trânsito. Como alternativa, teremos três vias em frente ao Pórtico. Uma no sentido norte/sul, 
a segunda no sentido norte/sul com conversão para o desembarque de estudantes dentro do 
pórtico e a terceira com sentido sul/norte. Os trechos laterais passarão a estar sinalizados, 
impossibilitando  estacionamento no referido trecho. 
 

6. Anexos 
 Seguem abaixo. 
 
  

A pandemia segue. Ainda que os números estejam em patamar de estabilidade para 
decrescente e a vacinação avance significativamente, as contaminações estão acontecendo. 
Os reflexos para a sociedade são ruins e, para a comunidade escolar, igualmente. O 
cumprimento dos protocolos oferecidos deve ser atentado e cumprido. Lavar as mãos, não 
entrar com calçados no ambiente da casa e trocar as roupas usadas na rua, para além da 
lavagem das mãos, são procedimentos que ajudam, em muito, a restringir a contaminação 
cruzada. Não é momento para relaxar! Em caso de sintomas gripais ou de pandemia, procure 
imediatamente um profissional da saúde! 

 
Desejamos um bom final de semana a todas e todos! 

 
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 

 

 
 

 
 

 


