
 

 
 

 
 

 

                                                                                         

 
                                                                                             Teutônia, 06 de agosto de 2021. 

 

Circular 26/2021. 

 

 Estimada Comunidade Escolar! 

  

 Um excelente segundo semestre a todos nós! 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Questionário  de Percepção Institucional 

Agradecemos às mais de três centenas de pais que responderam ao Questionário de Percepção 

Institucional encaminhado no início do recesso de julho. Dentre as muitas observações e 

pedidos, em especial à possibilidade do acesso de pais e responsáveis de nossos estudantes 

nas áreas internas comuns do CT, reiteramos nosso desejo de fazê-lo em breve. Contudo, por 

orientação de profissionais da área sanitária e epidemiológica, este momento ainda não é o 

mais indicado. Contamos com a compreensão da comunidade escolar.  

 

2. III Simpósio de Práticas da Rede Sinodal de Educação 

No dia 14 de agosto, sábado,  professores, monitores e auxiliares de desenvolvimento infantil 

do CT estarão participando do III Simpósio de Práticas da RSE. O objetivo do evento é 

oportunizar trocas e compartilhamentos entre o corpo docente das diferentes escolas que 

integram a Rede Sinodal de Educação. 

 

3. Educação Infantil 
 
3.1 Semana de Celebração aos Papais 
Durante a semana, as crianças da Educação Infantil participaram de uma vivência cheia de 
significado, fazendo junto ao papai, ou outra pessoa especial, a linda decoração de uma xícara. 
Ver os espaços do CT tão cheios de alegria e amor nos deixam muito gratos pela participação 
de cada um. 
 
4. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
 
4.1 Lives com o Pai, Avô, Dindo ou Amigo 
Agradecemos a expressiva participação das famílias em mais um momento especial em 
homenagem ao Dia dos Pais. Com certeza as memórias afetivas destas noites ficarão 
registradas na vida escolar de nossos estudantes e familiares. Desejamos que as “bolinhas de 



gude”, jogo muito antigo, conhecido desde as civilizações grega e romana, presente entregue 
pelos estudantes, oportunize vivências significativas em família. Ah, aproveitem e perguntem 
a eles sobre a história e o objetivo desse jogo. Os estudantes pesquisaram e construíram ricas 
aprendizagens em sala de aula. 

 
 4.2 Aula - Vivência 
Conforme consta na Agenda Escolar, lembramos as famílias que, no final do mês de agosto, 
está prevista a aula-vivência para um dos responsáveis. A atividade será realizada no CT. 
Maiores informações serão enviadas na próxima circular. 

 
 5.Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
5.1 Conselho Diagnóstico - 7º e 8º Ano, 2ª e 3ª Série do EM 
Até amanhã pela manhã, 07/07, será enviada às famílias do 7º A e B, 8º Ano, 2ª e 3ª Série do 
Ensino Médio, via App CT e via e-mail, a ficha de avaliação do Conselho Diagnóstico, realizado 
na última terça-feira, 03/08. 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 10/08.  
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  
 
5.2 Mostra Científica  - alteração de data 
Após conversa com estudantes, professores e comissão organizadora da Mostra Científica 
2021, optamos por alterar a data da orientação aos trabalhos de pesquisa. O novo sábado será 
21/08, das 08 às 11 horas, para estudantes do 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio.  
 
5.3 Sábado Letivo - 3ªEM - alteração de data 
O sábado letivo da 3ª EM também sofreu alteração na data. Será em 21/08, das 8 às 11h30min. 
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. 
 
5.4 Avaliações Trimestrais - 5º Ano ao Ensino Médio  
Lembramos que no período de 09 a 20/08 acontecerão as avaliações trimestrais. Os conteúdos 
das avaliações foram postados pelos professores na plataforma Classroom. O cronograma de 
provas foi enviado via app às famílias e entregue nas salas de aula aos estudantes. 
 
5.5 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! 
 



5.6 Reunião de Pais 
No dia 17/08, às 19 horas, teremos a reunião de pais dos estudantes do 5º Ano à 3ª Série do 
Ensino Médio. O momento será virtual, através da plataforma Google Meet, na sala de cada 
turma/série com seu/sua respectivo coordenador/conselheiro (a) de turma. São eles: 
5º Ano A - prof. Tiago Fink; 
5º Ano B - profª Carlise Amaral; 
6º Ano - Aline Horst; 
7º Ano A - Katia Rex; 
7º Ano B - Francine Dahm; 
8º Ano - Evenize Pires; 
9º Ano - Mariano Rodrigues; 
1ª EM - Lucas Schneider; 
2ªEM - Mariano Rodrigues; 
3ªEM - Tiago Kappes. 
Na Circular 27, da próxima semana, enviaremos novas informações. Famílias, reservem a data! 
 
6. Educação Profissional  - Cursos Técnicos 
Deu-se início ao segundo semestre letivo nas turmas de Educação Profissional do CT. O desafio 
deste semestre é o comprometimento de docentes e discentes no fazer a diferença. Fazer a 
diferença nas aulas teóricas e práticas, bem como nos momentos diferenciados que teremos. 
Destacamos que nos dias 21, 22 e 23/09 teremos nossa já consagrada SEMANA ACADÊMICA. 
A programação já está sendo organizada e será socializada nas próximas circulares. 
Iremos, igualmente, reforçar as atividades práticas em laboratórios, visitas técnicas, saídas de 
campo e contar com a colaboração de profissionais nas áreas dos diferentes cursos. 
Como parte da formação continuada dos professores da Educação Profissional, iniciamos o  
segundo semestre da Pós-Graduação na Docência em Educação Profissional, continuando 
assim a qualificar nosso corpo docente. 
 
7. Atividade alusiva ao Dia do Estudante 
Dia 11/08 é Dia do Estudante. O CT está organizando atividades especiais. Aguardem!  
 
8. Sinalização de Trânsito em frente ao Pórtico - Precisamos da Colaboração! 
Pedimos atenção de pais e responsáveis dos estudantes para com a nova sinalização de 
trânsito em frente ao Pórtico do CT.  De forma especial queremos solicitar: 
1- não fazer conversões à esquerda, bloqueando as pistas, em ambos os sentidos, com vistas 
ao acesso do pórtico e na saída do mesmo. É preciso seguir os fluxos; 
2- observar para manter o acesso de entrada e saída de veículos da Rua Ernesto H. Ahlert, 
esquina da Educação Infantil, liberado. Assim daremos fluidez ao trânsito.  
 
9. Atividades Extraclasse de Futsal e Teatro 
Na próxima semana, de 09 a 13/08, segunda a sexta-feira, não teremos atividade extraclasse 
de Futsal. Os horários desta semana serão compensados em atividades futuras. 
No dia 11/08 não acontecerão as aulas de Teatro com o Professor Marcos Cardoso para os 

estudantes do 1º ao 9º Ano. Essa aula será recuperada em outro momento durante o 

semestre. 

 

 

 



10. Aulas de Ballet 
Na próxima quarta-feira, dia 11/08, às 14h15min, realizaremos uma aula experimental de 
Ballet para os estudantes das turmas dos 1º, 2º e 3º Anos do Ensino Fundamental. Esta aula 
ocorrerá na sala de dança anexa ao auditório, D 1001. A atividade é ministrada no CT pela 
professora Rosani Oliveira. Qualquer dúvida pode ser tirada com o professor Harry Baukat, 
coordenador das atividades extraclasse pelo e-mail: 
coordenacaoextraclasses@colegioteutonia.com.br 
 
 11. Anexo 

1. Cronograma de lives da Educação Infantil. 
 
 São muitos os cuidados que seguem. Afinal, a pandemia segue com o temor de um novo 
advento propagado pela variante Delta. O que podemos fazer? Manter nossas posturas diárias 
a exemplo do uso das máscaras, da lavagem constante das mãos ou do uso do álcool gel, do 
não compartilhamento de objetos de uso pessoal e do distanciamento seguro.  
 
 Nosso esforço seguirá intenso em manter a instituição de portas abertas. É certo que 
não dependerá somente de nós. Há uma consciência coletiva de corresponsabilidade que 
precisa ser exercitada em favor de você, de mim, de todos nós.  
 
 Um excelente final de semana. Que Deus abençõe a todas e a todos.  

 
  

Pelo Colégio Teutônia, 
 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


