
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 16 de julho de 2021. 

 

Circular 25/2021. 

 

 É chegada a hora de uma parada! 

 

 O recesso de julho está aí. Chegou a hora de uma parada, momento importante para 

estudantes, como também para os profissionais da educação e para o próprio Colégio. A parada de 

duas semanas permite-nos a aplicabilidade de procedimentos sanitários nos ambientes neste 

período. 

Vale desejar boas férias, ainda que curtas. Se bem aproveitadas, serão um diferencial.  

Às famílias e responsáveis fica o pedido de participação que se encontra explicado  no ponto 5 

desta circular.  

Nosso desejo é de reencontros em 02 de agosto. Para um retorno ainda mais significativo, fica 

o convite para a campanha Fazer o Bem!     

 

“Há maior felicidade em dar do que receber” (Atos 20.35). 

O objetivo da campanha é amparar crianças e adolescentes carentes do município de Teutônia, com os 

seguintes itens: sabonete, absorventes, desodorante e shampoo. Com essas arrecadações, queremos 

fortalecer a saúde e a autoestima dessas faixas etárias. 

Você pode deixar suas doações na caixa coletora, disponível na recepção do CT. 

Período de arrecadação: 02 até 20 de agosto de 2021. 

A doação será destinada ao Projeto Horta Comunitária do município de Teutônia, bairro Canabarro. 

Agradecemos o seu apoio! 

   

Compartilhamentos: 

 

1. 69 anos do CT! 

Amanhã, sábado, 17 de julho, celebramos os 69 anos da Fundação Agrícola Teutônia, 

mantenedora do Colégio Teutônia. Uma história feita de você, de nós... De superações e 

realizações que se deram no dia a dia da vida dos que nos antecederam e seguem sendo 

protagonizados por nós, famílias, estudantes, funcionários e professores. Gratidão é, 

possivelmente, a palavra mais ajustada para tudo, por tudo, pelo todo. Que Deus siga 

abençoando esta instituição, cada pessoa que dela fez, faz ou ainda fará parte. Que sigamos 

fazendo da educação, da boa formação, instrumento de transformação social. 

 

2. Berçário 



      2.1  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 23/07, monitoras do Berçário estarão recebendo os 
bebês cujas famílias necessitam do acolhimento, sendo que as atividades para esta semana 
serão em forma de recreação. Para a semana do dia 26 a 30/07, confirmamos o recesso de 
inverno, retornando no dia 02/08.  

 
2.2 Homenagens aos Papais do Berçário 
Nos dias 05 e 06/08, os papais do Berçário serão convidados a vivenciar momentos 

especiais com seus filhos. Mais informações serão encaminhadas via APP CT.  
 

3.  Educação Infantil 
        3.1 Semana de vivências em Celebração aos Papais 

                 Encerramos o primeiro semestre do ano... Quantas explorações nossas queridas 
crianças vivenciaram! Agora, teremos alguns dias para recarregar as energias, e retornar ao CT 
em uma semana muito especial, a "semana de vivências em celebração aos papais". 
Reservem as datas: 
Infantil I A, II A e II B - Terça feira, dia 03/08, às 17h30min; 
Infantil III A e III B - Quarta-feira, dia 04/08, às 17h30min; 
Infantil IV A e IV B - Quinta-feira, dia 05/08, às 17h30min; 
Infantil V A e V B - Sexta-feira, dia 06/08, às 17h30min. 

                     Conforme os dias e horários acima, o CT convida os papais de nossos estudantes para virem 
até o Colégio para uma vivência muito especial com seu filho/a. Será um momento rápido, na 
saída das crianças, pois a pandemia ainda exige cuidados e os protocolos continuam em vigor. 

              *Caso o papai não consiga vir no dia e horário proposto, outra pessoa importante para a 
criança poderá participar. 

 
3.2 Brechó da Educação Infantil  

Quando? Dia 02/08 - segunda-feira; 
Horário? das 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 
Lembramos que haverá espaço para realizar trocas de uniformes e também teremos peças à 
venda. Voluntários sempre serão bem-vindos para auxiliar no atendimento! 
 

4. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
 

4.1 Live especial para alguém especial 
Estamos todos cansados de falar em pandemia, um momento histórico, sem dúvidas, 

mas que levará consigo a marca de um sofrimento intenso e o rastro preto do luto pela perda 
de milhões de pessoas em todo o mundo, além de outros milhões de corações pulsantes, mas 
dilacerados por estes tantos que pararam de bater. 

Apesar de tudo isso, não se pode negar que muitas pessoas, mesmo vivendo no caos de 
um mundo que praticamente parou e de um isolamento social que se estendeu por muito mais 
tempo que o desejado, passaram a perceber o mundo de forma diferente. E assim, viu-se que 
solos aparentemente inférteis também podem germinar, já que a solidariedade esteve muito 
mais presente durante este tempo.  

O CT viveu tudo isso com muita intensidade com as famílias, juntos estamos 
conseguindo fazer acontecer e é, assim, que queremos continuar. E mesmo num cenário tão 
adverso, não podemos deixar de homenagear alguém especial.  



E em agosto, na primeira semana depois do recesso, estamos organizando uma live 
especial para os papais e seus filhos, nossos estudantes. Fiquem atentos ao cronograma com 
os horários que estão nesta circular.  

Além disso, vivemos um outro momento histórico: as Olimpíadas de Tóquio. O esporte 
faz bem à saúde. Durante esta live espcial, queremos resgatar o amor incondicional de um pai, 
que pode fazer toda a diferença na vida de um filho.  

Preparem-se, temos certeza de que o presente que seus filhos estão preparando para 
vocês, trará muitas memórias afetivas e levará vocês ao resgate da infância. 

Se o pai não puder participar, vale convidar um avô, dindo, amigo ou alguém que possa 
representá-lo. 
 
4.2 Material Escolar 

                      Pedimos às famílias que reforcem com os estudantes a importância de não emprestar ou 
trocar materiais escolares. Sabemos da importância de aprender a compartilhar, mas a 
situação da pandemia ainda requer esse cuidado. Também reiteramos a importância de, neste 
período de recesso, reorganizar os materiais escolares, repondo, no estojo, o que for 
necessário. 

 
4.3 Biblioteca 

             A partir do dia 02/08 a multa na Biblioteca, para os livros entregues com atraso, voltará 
a ser cobrada do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. O valor da multa diária é de R$0,75 
por cada obra em atraso. 
 

4.4 Brechó do 1º ao 4º Ano 
Quando? Dia 02/08 - segunda-feira; 
Horário? das 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 
Lembramos que haverá espaço para realizar trocas de uniformes e também teremos peças à 
venda. Voluntários sempre serão bem-vindos para auxiliar no atendimento! 

  
5. CT Integral - Educação Infantil 
 
5.1 Travesseiros e roupas de cama 

Hoje todas as roupas de cama e travesseiros dos estudantes foram enviadas para casa, 
para que possam ser higienizados. No retorno às aulas, as mesmas devem ser enviadas 
novamente ao CT. Um bom descanso até logo!  
 
6. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
6.1  Conselho Diagnóstico  

Até amanhã pela manhã, 17/07, será enviada às famílias do 5º A e B, 6º, 9º Ano e 1ª 
Série do Ensino Médio, via App CT e via e-mail, a ficha de avaliação do Conselho Diagnóstico, 
realizado na última terça-feira, 13/07. É muito importante que, junto ao estudante, seja feita 
uma observação atenta dos aspectos apontados, que foram definidos por todo o grupo de 
professores, a partir das percepções da aprendizagem do estudante, com base nas entregas e 
desenvolvimento das atividades, participação nas aulas, entre outros. Se necessário, a partir 
das conclusões do Conselho, algumas famílias serão contatadas para agendamento de 
conversa com o professor coordenador da turma ou com coordenação pedagógica do nível, no 



dia 03/08. Em caso de dúvidas sobre o Conselho, entrar em contato com as coordenações de 
nível por e-mail:  
5º ao 8º Ano: coordenacaoef2@colegioteutonia.com.br 
9º Ano e Ensino Médio: coordenacaoem@colegioteutonia.com.br 
 O Conselho Diagnóstico das turmas do 7º e 8º Ano do Ensino Fundamental  e da  2ª e 
3ª Série do Ensino Médio acontecerá  no dia 03/08. 
 
6.2 Mostra Científica  

Lembramos que no sábado, dia 07/08, das 08 às 11 horas, teremos orientação para os 
trabalhos da Mostra Científica 2021  - 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio. A presença de todos 
os estudantes é fundamental. 
 
6.3 Aulas de Reforço de Matemática  

Atenção turmas do 6º, 7º e 9º Ano: houve alteração no dia e horário das aulas de reforço 
de Matemática. Após o recesso, o dia e horários serão os seguintes para todas as turmas abaixo 
elencadas: 
6.3.1- Quarta-feira, sala A 222 , das 13h30min às 14h20min - 5º Ano e 6º Ano;  

6.3.2- Quarta-feira, sala A 222, das 14h20min às 15h10min - 9º Ano e 1ª EM;  

6.3.3- Quarta-feira, sala A 222, das 15h10min às 16 horas - 2ª e 3ª EM;  

6.3.4 - Quarta-feira, sala A 222, das 16 horas às 16h50min - 7º Ano e 8º Ano. 

 

6.4 Brinquedos trazidos de casa - 5º Ano 

Brincar é muito bom, importante e necessário para o desenvolvimento da criança. 
Entretanto, alguns estudantes acabam se distraindo com brinquedos trazidos de casa, durante 
a aula ou em momentos que requerem concentração. No recreio, não há problema alguma em 
utilizá-los, mas, durante a aula, pedimos que fiquem guardados na mochila para que não sejam 
objeto de dispersão. 

6.5 Avaliações Trimestrais - 5º Ano ao Ensino Médio 

Lembramos que de 09 a 13/08 será o período de avaliações trimestrais. Os conteúdos 
das avaliações estão sendo postados pelos professores na plataforma Classroom.  

6.6 Sábado Letivo - 3ªEM 

No dia 07/08, das 08 horas às 11h30min, a turma do Terceirão 2021 terá sábado letivo. 
Continuaremos com o projeto “Preparando-se para o ENEM 2021” com a presença do 
professor Gustavo Arossi do curso Método Medicina, de Lajeado e, desde junho, professor 
também em nossa instituição. 
 
 6.7 Brechó do 5º Ano ao Ensino Médio 
Quando? Dia 09/08 - segunda-feira 
Horário? das 14h15min às 17h30min 
Local: Pátio do CT. 

Lembramos que haverá espaço para realizar trocas de uniformes e também teremos 
peças à venda. Voluntários sempre serão bem-vindos para auxiliar no atendimento! 
 
 

mailto:coordenacaoem@colegioteutonia.com.br


6.8 Horário Novo 
No dia 02/08 entrará em vigor o horário novo. O mesmo foi repassado, nesta manhã, aos 

estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio e se encontra disponível no 
site do CT. 

 
6.9 Recesso Escolar/Férias de Inverno 

Desejamos um bom descanso a todos nestes dias de férias. Assistam suas séries 
preferidas, leiam um bom livro, conversem com familiares e amigos, mas também aproveitem 
o recesso para revisar os conteúdos, organizar cadernos e folhas de exercícios e, assim, tirar 
possíveis dúvidas com os professores após o retorno. 

 
7. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 

Estudantes: boas férias, bom descanso e até dia 02 de agosto quando retomamos nosso 
semestre. 

 
 8. Questionário para  Percepção Institucional 
 Solicitamos às famílias e responsáveis que participem da enquete de Percepção 
Institucional. Esta será enviada em novo APP, na terça-feira, dia 20/07 com prazo de 
preenchimento até sexta-feira,24/07. Agradecemos a participação. 
 
9. Alteração de Sinalização de Via na Próxima Semana 
 O perímetro em frente ao Pórtico do CT recebeu nova sinalização com o objetivo de 
melhorar o fluxo dos veículos nos horários de pico. A sinalização de proibido estacionar nas 
faixas amarelas, a indicação de faixas de pista e a observância em não fazer conversões em 
frente ao pórtico se não respeitadas, de nada servirão. Pedimos colaboração dos pais e 
responsáveis de nossos estudantes no retorno do semestre naquilo que faz relação à 
observância da sinalização.  
 
10. Campanha de Vacinação Influenza para Público em Geral 

A campanha de Vacinação da Influenza H1n1 para o público em geral segue até durarem 
os estoques. Pode ser realizada de segunda a sexta-feira nos Centros Municipais de Saúde dos 
bairros Languiru e Canabarro, das 13h30min às 18 horas. Importante apresentar documento 
com foto, cartão do SUS e Carteira de Vacinação. 
  



 
11. Horários de Atendimento ao Público no Recesso de Aulas em Julho 
 

 
 

 
12. Atenção: de 19 a 23/07 serviços do CT estarão parcialmente indisponíveis! 

Durante a próxima semana serviços como emissão de históricos, segunda via de boletos, 
declarações, autenticações e situações mais vinculadas ao sistema estarão indisponíveis. O CT 
está atualizando toda estrutura de rede com vistas a atender a demanda de uso dos nossos 
estudantes, professores e funcionários. Entre os serviços estão previstos troca de 
equipamentos, revisão e substituição de cabeamentos e reconfiguração da rede para que, no 
retorno das atividades letivas em agosto, possamos usufruir de uma conexão cada vez mais 
ajustada à necessidade dos novos tempos. 

 
13. Anexos 

 
 Anexo  1: Cronograma de lives da Educação Infantil para estudantes em atividade 
domiciliar; 

Anexo 2: Live especial com o Papai, Amigo, Vovô ou Dindo - 1º ao 4º Ano do Ensino 
Fundamental; 

Anexo  3: Cronograma de lives para estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 
em atividade domiciliar. 
 
 

Ao final desta circular, registramos nosso agradecimento a todos que tornaram esse 
semestre possível. Também um pedido: cuidem-se. A pandemia segue e queremos 
reencontrar todos no retorno do recesso.  

 



Bom descanso, excelente recesso com ricas bênçãos de Deus. Até 02/08/21! 
 

Pelo Colégio Teutônia, 
 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 

ANEXO 2: HORÁRIO DAS LIVES DIA DOS PAIS: primeira semana de AGOSTO 

 

 

 
  



 

 
 

 

ANEXO 3: HORÁRIO DAS LIVES PARA ESTUDANTES EM ATIVIDADE REMOTA 

 

 

 
 

 



Colégio Teutônia

Relatório de Turmas (Individual)

 

 Página: 1 15/07/2021     (18:39)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

Turma: 5ºAno A   
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Mat L Port Ed Mus Ciênci L Ingl
08:10 Mat Ed Fís L Ingl Mat EGH
09:00 L Ingl Mat Ciênci L Port EGH
10:15 L Port EGH Ens Re L Port Red
11:05 L Alem EGH L Alem Art Ed Fís
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 5ºAno B   
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 EGH Mat Mat Mat L Port
08:10 EGH Mat EGH L Port L Port
09:00 L Alem Ed Fís L Ingl Ens Re Ed Fís
10:15 L Alem Art L Ingl Ciênci L Ingl
11:05 Ed Mus L Port Ciênci EGH Red
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 6ºAno     
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 L Ingl Geo L Alem Ens Re Hist
08:10 Ed Fís Oficinas Ed Fís L Alem L Port
09:00 Red Mat Ciênci L Port L Port
10:15 Hist Mat Ciênci Mat Geo
11:05 L Port Art L Ingl Mat L Ingl
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 7ºAno A   
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 L Port Mat Ciênci L Alem L Port
08:10 L Port Mat Ciênci Mat L Ingl
09:00 Ed Fís Geo Ed Fís Mat Hist
10:15 L Ingl Red L Alem L Port Art
11:05 L Ingl Hist Ens Re Ciênci Geo
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------



Colégio Teutônia

Relatório de Turmas (Individual)

 

 Página: 2 15/07/2021     (18:39)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

Turma: 7ºAno B   
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Art Hist Ens Re Mat Mat
08:10 L Ingl Red Hist Ciênci Mat
09:00 Ed Fís Geo Ed Fís Ciênci L Ingl
10:15 L Port Geo Ciênci L Ingl L Port
11:05 L Alem Mat L Alem L Port L Port
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 8ºAno     
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 L Port Mat L Ingl L Port Hist
08:10 L Port Mat Mat Fís Bio
09:00 Red L Port Mat L Alem L Port
10:15 Ed Fís Hist Ed Fís Ens Re Mat
11:05 Oficinas Geo Bio L Alem Mat
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Art -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Geo -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- L Ingl -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- L Ingl -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 9ºAno     
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Mat L Port Mat L Ingl L Port
08:10 Mat Ens Re Mat L Ingl Hist
09:00 L Port Red L Alem Fís L Port
10:15 Ed Fís Fís Ed Fís L Alem L Port
11:05 Mat L Ingl Mat Quí Hist
13:30 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Quí -------------------------
14:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Art -------------------------
15:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Geo -------------------------
16:20 ------------------------- ------------------------- ------------------------- Geo -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 1ªEM      
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Alem/Espanhol L Port Bio Fís Bio
08:10 Alem/Espanhol L Port Bio Red Quí
09:00 Mat Hist Mat L Ingl Quí
10:15 Mat L Ingl Mat Quí Hist
11:05 Lit Fís Ed Fís L Port Art
13:30 ------------------------- Fís ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- Fil ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- Geo ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- Geo ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------



Colégio Teutônia

Relatório de Turmas (Individual)

 

 Página: 3 15/07/2021     (18:39)Horário escolar gerado pelo programa Urânia (www.horario.com.br)

Turma: 2ªEM      
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Bio Geo Mat Bio Mat
08:10 Red Geo Lit Bio Lit
09:00 Alem/Espanhol L Ingl Hist Quí Fís
10:15 Alem/Espanhol Mat Fís L Port Quí
11:05 Ed Fís Mat Fís L Ingl Quí
13:30 ------------------------- Fil ------------------------- ------------------------- -------------------------
14:20 ------------------------- L Port ------------------------- ------------------------- -------------------------
15:10 ------------------------- L Port ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- Soc ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- Hist ------------------------- ------------------------- -------------------------

Turma: 3ªEM      
Hor Seg Ter Qua Qui Sex

07:15 Red L Ingl Lit Quí Quí
08:10 Bio L Ingl Fís Quí Mat
09:00 Bio Mat Fís L Port Mat
10:15 Lit L Port Mat Bio Fís
11:05 Ed Fís L Port Mat Bio Fís
13:30 ------------------------- Red ------------------------- Geo -------------------------
14:20 ------------------------- Hist ------------------------- Quí -------------------------
15:10 ------------------------- Soc ------------------------- ------------------------- -------------------------
16:20 ------------------------- Hist ------------------------- ------------------------- -------------------------
17:10 ------------------------- Geo ------------------------- ------------------------- -------------------------


