
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 02 de julho de 2021. 

 

Circular 23/2021. 

 

 Estimada Comunidade Escolar do CT, 

  

 Adentramos julho e com ele nos encaminhamos para as duas semanas finais das atividades 

letivas do primeiro semestre de 2021.  

 Seguimos aplicando todos os protocolos sanitários e sensibilizando nossos estudantes e corpo 

de trabalho naquilo que faz referência ao cumprimento destes. Observamos a retomada do 

aumento de casos na comunidade em geral, que faz relação às famílias e também ao grupo de 

trabalho do CT. Em nível de instituição, com acompanhamento e orientação da Vigilância da Saúde 

e suporte do COE Municipal nas tomadas de decisão, seguimos nos amparando nos procedimentos 

descritos em nosso Plano de Contingência Escolar, este que é um plano de ação que determina os 

encaminhamentos frente a cada situação do contexto da pandemia. Vale retomar, sempre, o pedido 

de observância das famílias para com a sinalização de sintomas e o correto uso das máscaras, para 

além da frequente higienização das mãos e do cuidado para com os ambientes ventilados, ainda 

que em baixas temperaturas. Nosso compromisso segue com a coletividade e com a convicção de 

que todos os esforços são cabíveis para que mantenhamos a instituição escolar em funcionamento 

presencial. Contamos com o engajamento e com a corresponsabilidade de todos. 

 

 1.Berçário 

Amanhã, sábado, dia 03/07, estará acontecendo a primeira entrega de Portfólios, com 
encontros individuais entre educadores e famílias do Berçário. Os horários foram previamente 
agendados via APP CT.  
 
 
2.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
2.1. Provas extras 
Na próxima quarta-feira, 07/07, às 13h30min, na sala A 204, serão realizadas as provas extras 
referentes ao mês de junho, das turmas do 5º Ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 
Lembramos que os requerimentos devem ser preenchidos imediatamente após o retorno do 
estudante ao colégio. 
  
 
 
 



2.2 Mostra Científica 2021 
A VIII Mostra Científica é uma realidade e está "a todo vapor". Deixamos, desde já, um 
profundo e sincero agradecimento a todos os estudantes e professores pesquisadores que, em  
“fazendo chuva ou sol'' (literalmente) estão cumprindo com maestria seu trabalho.  
 
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; 
 
13/07 (terça-feira) - pré-banca durante o horário de aula - (estudantes do 6º Ano do Ensino 
Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio);  estudantes devem trazer material de aula também. 
Os grupos do Ensino Fundamental apresentarão pela manhã e os do Ensino Médio, no período 
da tarde. Estudantes do 5º Ano terão um momento especial com a comissão científica, num 
outro dia. 
Para a pré-banca é necessário entregar o anteprojeto com os seguintes itens: 
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. 
 
2.3 Preparando-se para o ENEM - Terceirão 2021 
Na sexta-feira, 09/07, das 08h10min às 09h50min, continuaremos os encontros de preparação 
para o ENEM 2021. A turma da 3ªEM terá um momento com o professor Guilherme Fialho, do 
curso Método Medicina de Lajeado. O assunto será a Interpretação de Texto que está presente 
em todos os componentes curriculares e é importante não só para o Exame Nacional do Ensino 
Médio, mas também para o cotidiano dos estudantes.  
 
2.4 Formação Técnica Dual na Alemanha 
Na terça-feira, dia 06/07, das 17 às 18 horas, haverá um encontro virtual, via Zoom, falando a 
respeito do programa dual na Alemanha e das oportunidades que estudantes de escola Pasch 
têm para estudar na Alemanha. Famílias e estudantes interessados devem fazer a inscrição 
através do endereço abaixo para, então, receberem o novo link da reunião. 
https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-usqDMoGNMcszlb5NH70QH6DbU23cW5 

Obs.: a reunião será em Língua Portuguesa 

  

 

3. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 
Estudantes que realizaram estágios profissionais obrigatórios nos Cursos Técnicos em 
Agropecuária, Eletrotécnica e Eletromecânica irão apresentar seus trabalhos de conclusão de 

https://zoom.us/meeting/register/tJYsf-usqDMoGNMcszlb5NH70QH6DbU23cW5


curso nas duas próximas semanas. É momento de conclusão e apresentação de resultados que 
destaca toda a caminhada de formação destes estudantes, futuros profissionais técnicos. 
Parabéns aos estudantes e professores orientadores! Nosso agradecimento às empresas e 
cooperativas que abriram suas portas para oportunizar o ambiente para o estágio. 
 
4. Troféu Teutônia de Atletismo 
Acontece amanhã, sábado, a edição de número 17 do Troféu Teutônia de Atletismo. As 
competições acontecerão nos turnos manhã e tarde e junto à Pista Atlética do CT. Por questões 
do período de pandemia, não estão abertas ao público externo. 
 
5. Anexos 
5.1 - Cronograma de Lives da Educação Infantil; 
5.2 - Cronograma de Lives do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. 
5.3 – Palestra Professor Guilherme Fialho 
 
 
 Desejos de abençoado final de semana a todas e todos. 
 
 

 
Pelo Colégio Teutônia, 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1: Cronograma de Lives da Educação Infantil 

 
 

 
 
 

ANEXO 2: Cronograma de Lives do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental 
 

 
 
 



 

 
 
 

ANEXO 3: Palestra Professor Guilherme Fialho 
 
 


