
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 13 de agosto de 2021. 

 

Circular 27/2021. 

 

 Estimada Comunidade Escolar, 

 

 Compartilhamos a Circular 27. Pedimos especial atenção para com a leitura que é balizadora 

das ações gerais da instituição. Outrossim retomamos a necessidade de mantermos os protocolos 

sanitários ativos em todos os nossos ambientes de convívio. A variante Delta é uma realidade, não 

deve nos assustar, mas comprometer-nos com  posturas seguras diante da pandemia que segue. 

Com ações coletivas proativas seremos exitosos na manutenção das nossas atividades  em caráter 

presencial. 

 

 Compartilhamentos: 

 

1. Homenagem ao Dia do Estudante 
Saudações, famílias! Que linda e colorida semana nossos estudantes vivenciaram no CT! 

Enchendo os espaços de gargalhadas gostosas, gritos de euforia e frio na barriga ao escorregar 
nos brinquedos ou recebendo gostosos cupcakes antes ou depois das avaliações trimestrais... 
Como é bom tê-los aqui! 
 
2. III Simpósio de Práticas da Rede Sinodal de Educação 

Amanhã, 14/08, sábado, professores, monitores, auxiliares de desenvolvimento infantil 

e coordenações do CT estarão participando do III Simpósio de Práticas Pedagógicas. 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 
 

             Enquete via App CT 
Na próxima semana vocês estarão recebendo, via APP CT, uma enquete que nos 

auxiliará na organização de nossos meios de comunicação. É muito importante que cada 
família participe, respondendo ao material, que será objetivo e sigiloso. A caminhada escolar 
de sucesso de cada criança depende da união e parceria entre família e colégio. Juntos, sempre 
seremos mais fortes! 

 
4. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 
 
             Aula - Vivência 

Conforme consta na Agenda Escolar, lembramos as famílias que, no  dia 31/08, terça-
feira, está prevista a aula-vivência para um dos responsáveis. A atividade será realizada no CT, 



das 18h30min às 19h30min. Lembramos às famílias que, em virtude dos protocolos vigentes, 
apenas um representante da família poderá participar. 

 
5. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 
 
5.1 Estudantes do 5º Ano A e B 

Na lista de materiais para 2021 do 5º Ano, foi solicitado o livro: "Um quero quero me 
contou'', da escritora Léia Cassol - Editora Cassol. aos que  ainda não dispõem do livro,  pedimos 
que providenciem, pois no início do mês de setembro começaremos o estudo no componente 
de EGH. 
 
5. 2 Avaliações Trimestrais - 5º Ano ao Ensino Médio  

Lembramos que na próxima semana, de 16 a 20/08, continuam acontecendo as 
avaliações trimestrais. Os conteúdos das avaliações foram postados pelos professores na 
plataforma Classroom e o cronograma de provas foi enviado via app às famílias e também 
entregue nas salas de aula aos estudantes. 
 
5.3 Reunião com Pais 

Na terça-feira, dia 17/08, das 19 às 20 horas, teremos uma reunião com as famílias dos 
estudantes do 5º Ano à 3ªSérie 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. Os estudantes poderão acessar o meet para que os 
pais acompanhem a reunião. O link estará disponível/liberado às 18h55min. 
5º Ano A - prof. Tiago Fink (Língua Inglesa);  
5º Ano B - profª Carlise Amaral (Ciências);  
6º Ano - profª Aline Horst (Ensino Religioso);  
7º Ano A - profª Katia Rex (Língua Portuguesa);  
7º Ano B - profª Francine Dahm (Matemática);  
8º Ano - profª Evenize Pires (Língua Portuguesa);  
9º Ano - prof. Mariano Rodrigues (Química);  
1ª EM - prof. Lucas Schneider (Geografia);  
2ªEM - prof. Germano Hollmann (Matemática);  
3ªEM - prof. Tiago Kappes (Biologia); 
 
 5.4 Provas Extras  

Nas próximas quartas-feiras, 18 e 25/07, às 13h30min, na sala A 204, serão realizadas 
as provas extras referentes ao mês de julho/agosto, 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. A coordenação pedagógica organizará 
as provas com os estudantes conforme melhor adequação do espaço. 
 
5.5 Mostra Científica  

No sábado, 21/08, das 08 às 11 horas, acontecerá mais um momento de orientação para 
os trabalhos da Mostra Científica 2021, para estudantes do 5º Ano à 2ª Série do Ensino Médio. 
É importante que todos estudantes estejam presentes. 
 
5.6 Sábado Letivo - 3ªEM 

No sábado, 21/08, das 08 horas 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. 
Estudantes, aproveitem a oportunidade! 
 
 
6. Aulas de Ballet  

A nossa aula experimental de Ballet que ocorreu nesta semana para os estudantes do 
Ensino Fundamental I foi um sucesso. Agora gostaríamos de saber quem participará da 
atividade. Para isso pedimos que quem dará continuidade realize sua inscrição pelo link: 

 
https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16 

 
O custo da atividade é de 95,00 mensais e continuará acontecendo nas quartas-feiras 

às 14h15min. Após a realização da inscrição, pedimos que seja realizado um contato com a 
professora Rosani Oliveira através do número: 51-99815-5901. Qualquer dúvida pode ser 
tirada também pelo e-mail coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br 
 
7. Conjunto Instrumental 

No dia 20/08, às 20 horas, o Conjunto Instrumental do CT participará da Live em 
comemoração aos 40 anos da Sicredi Ouro Branco. Prestigie você também esse evento! 

 
8. Eu colaboro, tu colaboras e juntos fazemos dar certo! 
 Retomamos o pedido para que os responsáveis de nossos estudantes atentem, 
respeitem e cumpram a indicação das placas de trânsito, faixas amarelas, locais possíveis de 
estacionar e proibidos. O espaço interno do  Pórtico é  local exclusivo  de embarque e 
desembarque. Não é possível estacionar e aguardar a saída do estudante! O desafio da 
mobilidade urbana é geral e, com o aumento de estudantes, não é diferente nas adjacências 
do CT. Contudo, com o cumprimento da legislação de trânsito, um pouco de paciência e algum 
nível de gentileza tudo fluirá dentro de uma expectativa desejável por todos. 
 
9. Cantina Escolar 

Em anexo segue a  tabela de produtos e preços da Cantina Escolar. Havendo 
necessidade de contato com os responsáveis pelo serviço terceirizado no CT, disponibilizamos 
número telefônico/whatsapp : 9 9732-0889. 
 
 
 Anexo 

1. Cronograma de lives da Educação Infantil; 
2. Tabela de  produtos e preços da Cantina Escolar; 

 
 Um excelente final de semana. Que Deus abençõe a todas e a todos.  

 
  

Pelo Colégio Teutônia, 
 

 
                                                                                                             Jonas Rückert – Diretor  

https://forms.gle/c3wFFyHcXoqmbQF16


ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 
 

ANEXO 2: TABELA DE PRODUTOS E PREÇOS DA CANTINA ESCOLAR 
 

 
 


