
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 27 de agosto de 2021. 

 

                                                                                                                        Circular 29/2021. 

 

          Ao saudar a comunidade escolar, registramos nossos votos e desejos de saúde. Seguem 

os compartilhamentos da Circular 29. 

 

Compartilhamentos: 

 

1. Educação Infantil 

1.1 Reuniões com educadores e responsáveis dos estudantes 

Para a organização de cada família, comunicamos que no próximo mês, estaremos 

fazendo reuniões por níveis com educadores e responsáveis dos estudantes da educação 

infantil. 

O objetivo é termos um momento para retomarmos as vivências da turma ao longo do 

primeiro semestre no CT, bem como alinharmos nossas ações futuras. Com alegria 

comunicamos que esse momento poderá ser presencial, seguindo todos os protocolos que o 

momento exige, incluindo a participação de apenas um responsável por criança. 

Seguem as datas e horários de cada turma: 

Dia 13/09, segunda-feira:  

Infantil V A - 18h30min  às 19h30min;  

Infantil V B - 19h15min às 20h15min. 

 

15/09, quarta-feira: 

Infantil IV A - 18h30min às 19h30min; 

Infantil IV B - min às 20h15min. 

 

16/09, quinta-feira: 

Infantil III A - 18h30min às 19h30min; 

Infantil III  B - 19h15min às 20h15min. 

 

21/09, terça-feira: 

Infantil II A - 18h30min às 19h30min; 

Infantil II B - 19h15min às 20h15min. 

 

22/09, quarta-feira: 

Infantil I A - 18h30min às 19h30min. 

 



1.2 Portfólios de Aprendizagem 

Está se aproximando a data da entrega dos portfólios de aprendizagem relativos ao 

segundo trimestre. Pedimos, por gentileza, que as famílias que ainda não retornaram  o 

portfólio ao Colégio que o façam até segunda-feira, dia 30/08. 

 

2. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 

2.1 Aula vivência 

Estamos organizando com muito carinho uma Aula - Vivência para os pais/responsáveis. 

Em virtude dos protocolos sanitários vigentes, pedimos a compreensão das famílias para que 

apenas um representante da família participe. 

Dia: 31/08; 

Horário: 18h30min às 19h30min; 

Local: Sala de Aula da turma. 

 

2.2 Portfólios de Aprendizagem 

Está se aproximando a data da entrega dos portfólios de aprendizagem relativos ao 

segundo trimestre. Pedimos, por gentileza, que as famílias que ainda não retornaram o 

portfólio ao Colégio que o façam até segunda-feira, dia 30/08. 

A entrega será feita diretamente aos estudantes na sexta-feira, 10/09. Para os estudantes 

que necessitam de maiores detalhamentos sobre o seu processo de ensino e aprendizagem, 

estaremos agendando, um horário, via Agenda Escolar,  para o sábado, 11/09.  

 

2.3 Semana da Pátria 

Com objetivo de incentivar o patriotismo e a formação da cidadania estaremos 

realizando, na próxima semana, práticas pedagógicas interdisciplinares em alusão ao dia da 

Independência que será comemorado neste sábado, 07 de setembro. Estão sendo trabalhados, 

entre outros elementos, áreas educacionais que envolvem música, linguagem, esporte, dança, 

história, meio ambiente e cultura popular. 

 

2.4 Projeto Cultivando Tradições 

Retomaremos, a partir da próxima semana, o projeto “Cultivando Tradições”. As 

tradições ajudam-nos a nos conectar com aqueles que amamos. Nesse sentido, durante o mês 

de setembro, estaremos realizando atividades interdisciplinares resgatando nossa cultura 

gaúcha. Aguardem! 

 

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

 

3.1 Mostra Científica 2021 - sábado letivo -  Acesso via Pórtico CT  

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

trabalhos para a Mostra Científica 2021. 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. 

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

 



3.2 Questionário para pais/responsáveis do 9ºAno 

Pedimos, por gentileza, que todos os pais/responsáveis dos estudantes do 9º Ano 

respondam ao questionário que será enviado neste sábado, amanhã, pela manhã, via App. A 

colaboração de todos é importante para dar seguimento ao planejamento do novo Ensino 

Médio. Mais detalhes serão enviados junto ao questionário. 

 

3.3 Provas de Proficiência em Língua Alemã - 7º Ano à 3ª Série do EM 

Na quarta-feira, as famílias do 7º Ano à 3ª Série do EM receberam, via App, informações 

sobre as provas de proficiência em L. Alemã. Os estudantes interessados em realizar a prova 

devem conversar com a professora Angelita Lohmann.  

 

3.4 Semana da Pátria 

Com objetivo de incentivar o patriotismo e a formação da cidadania, estaremos 

realizando na próxima semana, práticas pedagógicas interdisciplinares em alusão ao dia da 

Independência, que será comemorado neste sábado, 07 de setembro. 

 

3.5 Último Sábado Letivo - 11/09 

No dia 11/09, das 08 às 11 horas, haverá a última orientação aos trabalhos para a Mostra 

Científica 2021. A versão final do trabalho deverá ser entregue até dia 18/09. 

 

3.6 Sábado Letivo - 3ª EM 

Atenção estudantes da 3ªEM! Reservem a data de 11/09, sábado, das 08 às 11 horas, 

para mais um Aulão de preparação para o ENEM 2021 com o prof. Giva de Física, do curso 

Método Medicina, de Lajeado. Aproveitem a oportunidade! 

 

3.7 Reforço de Matemática: 

Famílias do 5º e 7º Ano, devido à grande procura pelas aulas de reforço de Matemática, 

tivemos que fazer os seguintes ajustes: 

5º Ano - A aula continuará sendo na quarta-feira, mas com alterações no horário, sala e 

professora:  

Horário (novo): das 15h15min às 16h05min, 

Sala: A224 

Professora: Franciele Ribeiro (professora de Matemática da turma). 

7º Ano - A aula continuará sendo na quarta-feira, na mesma sala e com a mesma 

professora, Francine Dahm, mas com novo horário: das 16h50min às 17h40min. 

 

4. Feriado e Recesso Escolar 

Lembramos que no dia 06/09 teremos recesso escolar e em 07/09 feriado - 

Independência do Brasil. 

 

5.Amistoso de Futsal 

No próximo domingo, dia 29/08, teremos, no Ginásio do CT, jogos amistosos entre os 

estudantes do CT e estudantes do município de Westfália. 



Cronograma dos jogos:  

08 horas - categoria 2014; 

08h30min - categoria 2013; 

09 horas - categoria 2012; 

09h30min - categoria 2011; 

10 horas - categoria 2010; 

10h30min - categoria 2009; 

11 horas - categoria 2008/07. 

Obs: Será permitido que os pais assistam aos jogos dos seus filhos, respeitando o horário 

de início e término da categoria do estudante. Lembramos que é necessário o uso de 

máscara e o distanciamento adequado. Chimarrão não está autorizado! A entrada se dará 

pela entrada via rua lateral do CT, portão F 23. 

 

6. Anexo 

6.1 Lives da Educação Infantil. 

 

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

 

Pelo Colégio Teutônia, 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


