
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 20 de agosto de 2021. 

 

Circular 28/2021. 

 

Estudantes e Famílias CT 

 

Ao final de uma semana de trabalhos, que para alguns de nossos níveis se estende até o 

final da manhã deste sábado, compartilhamos informações de caráter geral institucional.  

 

Compartilhamentos: 

 

1. Comprovante de Vacinação 

Há alguns dias, nossa secretária acadêmica expediu uma solicitação de apresentação do 

Comprovante de Vacinação, por determinação legal de nosso município.   

Relembramos que a rematrícula em 2020, para o período 2021, foi realizada em formato 

virtual. Sendo assim, somente as famílias que ainda não apresentaram esse comprovante, seja 

no ato da rematrícula ou no decorrer deste ano,  foram notificadas sobre a entrega.  

 

2. Berçário 

 

2.1 APP CT 

Este aplicativo nos permite criar condições para otimizar o tempo e facilitar a 

comunicação entre colégio e família, já que não utilizamos a agenda física. Portanto, é muito 

importante a visualização de todas as mensagens enviadas. Vale ressaltar que os registros de 

atividades cotidianas das crianças são enviados eventualmente via APP, já que o contexto geral 

da rotina individual é registrada na documentação pedagógica, à qual a família tem acesso 

semestralmente. 

 

3. Educação Infantil 

3.1 Uso de protetor e repelente 

Os dias mais quentes estão começando, com isso, ressaltamos a necessidade do uso de 

protetor solar e repelente nas crianças. A primeira aplicação deve ser feita antes de vir para o 

colégio. Caso haja necessidade de reaplicação, as educadoras o farão durante a tarde. Por essa 

razão, pedimos às famílias que enviem protetor solar e repelente na mochila. 

 

 



4. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 

 

4.1 Aula - Vivência 

Conforme consta na Agenda Escolar, no  dia 31/08, terça-feira, está prevista a aula-

vivência. A atividade será realizada no CT, das 18h30min às 19h30min. Em virtude dos 

protocolos sanitários vigentes, pedimos a compreensão das famílias para que apenas um 

representante da família participe. 

 

5. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

 

5.1 Mostra Científica 2021 - sábado letivo - 21/08 e 28/08 - Acesso via Pórtico CT 

Amanhã, sábado, das 08 às 11 horas, teremos mais um momento de orientação aos 

trabalhos para a Mostra Científica 2021. Será a recuperação da data de 07/08. Estudantes do 

5º Ano do Ensino Fundamental à 2ª Série do Ensino Médio, a presença de cada um é muito 

importante para o êxito da pesquisa. No próximo sábado, 28/08, conforme previsto em 

calendário, teremos novo sábado letivo dando continuidade aos trabalhos de iniciação 

científica. Informamos que amanhã a Cantina estará aberta das 09 às 10 horas. 

 

5. 2 Sábado Letivo - 3ª Série 

Amanhã, sábado, 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. Estudantes, aproveitem a oportunidade! 

 

5.3 Reunião de Pais 

Mais uma vez, tivemos uma participação expressiva de pais e responsáveis nas reuniões 

das turmas do 5º Ano ao Ensino Médio. Agradecemos às famílias pela presença, ao tempo em 

que ressaltamos a importância destes momentos de alinhamento e integração entre família e 

colégio. 

 

5.4 Provas Extras  

Na próxima quarta-feira, 25/08, às 13h30min, na sala A 204, teremos mais um momento 

de realização das provas extras para as 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. 

 

5.5 Destaques no IAC - 2º trimestre 

Na manhã de quarta-feira, 25/06, os estudantes que se destacaram no Instrumento de 

Avaliação Contínua - IAC - receberão seus certificados.  



A cada trimestre são realizados dois simulados de cada componente curricular, além de 

uma redação, promovendo uma autoavaliação dos conhecimentos e uma aproximação da 

vivência de um vestibular/do ENEM. Este instrumento é aplicado no 9º Ano e Ensino Médio. 

 

5. 6 Ansiedade e Orientação Profissional - 3ª EM 

Uma das escolhas mais difíceis em nossa vida é, com certeza, a escolha profissional. Ainda 

adolescentes, os jovens têm esse desafio e estão diante de muitas informações sobre as 

melhores profissões, além de, muitas vezes, serem influenciados/pressionados pela família, 

escola e por amigos. Para amenizar a ansiedade do momento e orientar os estudantes em 

relação à escolha profissional, contaremos com a presença da psicóloga Barbara Cozer, do 

curso Método Medicina, de Lajeado, na próxima quinta-feira, às 10h15min. 

 

6. Educação Profissional 

Conforme calendário acadêmico, nesta sexta-feira e sábado, ocorrerão novas etapas de 

aulas da formação do curso de pós-graduação em docência na Educação Profissional. 

Também na sexta e sábado, ocorrerá nova etapa da formação continuada dos professores 

da educação profissional, sob o tema “Metodologias Ativas”. 

Ocorrerá, no dia 27 de agosto, a formatura das turmas de Curso Técnico em 

Eletromecânica e Eletrotécnica. A cerimônia de formatura em gabinete será realizada para os 

vinte e dois formandos de tais turmas, de forma coletiva,  sem presença de público. 

No dia 28 de agosto, vinte e sete formandos da turma de Curso Técnico em Agropecuária 

realizarão sua formatura no espaço da pista atlética do Colégio. Cabe destacar que os 

momentos de cerimônias serão realizados observando-se as exigências sanitárias. 

 

7. Conjunto Instrumental do CT em Live dos 40 anos da Cooperativa Sicredi 

Logo mais, às 20 horas de hoje, 20/08, o Conjunto Instrumental do CT estará participando 

da live em comemoração aos 40 anos da Sicredi Ouro Branco. Convidamos a todos para 

prestigiar a transmissão, que se dará pelos canais do Youtube e Facebook da Cooperativa. 

 

8. Vacinação Covid 19 - Segunda Dose!  

Nesta sexta-feira, toda a equipe do Berçário, Educação Infantil e CT Integral  realizou a 

segunda dose da vacina contra a COVID-19 na instituição. Demais níveis de professores e 

colegas funcionários estão realizando a imunização em segunda dose nos postos de saúde do 

município. Muito nos alegramos com tamanha conquista, principalmente ao lembrarmos dos 

longos dias que passamos sem receber nossos queridos estudantes nos espaços do CT. 

Ressaltamos que, pensando no bem coletivo e comprometidos com os cuidados que a 

pandemia ainda exige, devemos continuar seguindo os protocolos de segurança, com 

consciência de que, mesmo após a segunda dose, qualquer pessoa é passível de contrair e 

transmitir o vírus.  

 

 



9. Anexo 

9.1 Lives da Educação Infantil. 

 

Estamos diante de um contexto de muitas efervescências que se dão pela ansiedade, 

pelas angústias, pela insegurança gerada nas mais diferentes esferas, sejam elas  de saúde, face 

à pandemia, econômicas, sociais… Os tempos são de grandes mudanças, que geram enormes 

desafios. Diante de tudo isso, vale dizer que valores e princípios seguem imutáveis. Muitas 

certezas também, a começar pela condição da educação  como possibilidade transformadora 

de realidades, potencializada pelos grandes desafios que estão, em especial, nas relações 

coletivas. Os tempos recomendam para a necessidade de um engajamento ativo entre famílias 

e instituição na tarefa de educar e escolarizar.  

 

Que Deus abençoe a todos. Desejos de bom final de semana! 

 

  

Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


