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                                                                                                                        Circular 30/2021. 

 

A capacidade de produzir um trabalho científico denota um avançado nível de 

autonomia no aprendizado. 

Ocorrida em 7 de setembro de 1822, a independência do Brasil foi o processo histórico de 

separação entre Brasil e Portugal. A partir deste movimento, o Brasil deixou de ser uma colônia 

portuguesa e passou a ser uma nação independente. 

Este período não se restringe só à sua indiscutível importância histórica, mas a tudo que a 

partir de então foi conquistado. A independência é uma das grandes conquistas do homem, seja na 

esfera política, social, afetiva ou profissional. Talvez venha daí a importância de a escola ter em sua 

essência a autonomia como parte do currículo. 

O momento nos remete a isso, e é isso que buscamos! Assim, nos últimos meses, o ambiente 

do CT vem sendo tomado pela instigante atmosfera da pesquisa, da descoberta, da dúvida e, quiçá, 

da certeza. Os estudantes, motivados por um dos nossos projetos mais significativos, a Mostra 

Científica CT, buscam respostas para as suas perguntas, a partir do tema “A casa é sua, mas o mundo 

é nosso.” 

A culminância deste valoroso trabalho será no próximo mês, com a 8ª edição da Mostra 

Científica do Colégio Teutônia, da qual participam estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio. 

O projeto faz parte da proposta pedagógica do colégio desde 2008, quando era chamado de aluno 

pesquisador. Nesse sentido, o estudante do CT, desde a Educação Infantil, é desafiado a iniciar seus 

primeiros projetos de pesquisa quando, por exemplo, observa a velocidade que uma bolinha alcança 

quando rola numa pista inclinada ou mesmo quando analisa o movimento envolvido quando atira um 

objeto ao chão.   

A Mostra Científica é, para além de tudo o que representa, um ato de civismo, de preparação 

de um sujeito autônomo, criativo, colaborativo, investigativo. A iniciação científica, como instrumento 

de desenvolvimento do sujeito, é a evidência contundente da contribuição mais efetiva que podemos 

dar, como sinal à nossa pátria, neste 07 de setembro.  

 

Compartilhamentos: 

1. Berçário 

1.1 Encontro com educadores e responsáveis dos estudantes  

Para a organização de cada família, comunicamos que no dia 28/09, estaremos 
proporcionando um encontro com educadores e responsáveis de cada bebê do Berçário.  

Neste encontro, queremos compartilhar vivências e dialogar sobre a rotina diária do 
Berçário. Seguindo todos os protocolos, este encontro poderá ser presencial, incluindo a 
participação de apenas um responsável por criança.  

Seguem as datas e horários de cada turma:  

Dia 28/09, terça-feira:   

Berçário I (Educadores: Dinára, Joana, Francieli e Keli) - 18h30min às 19h30min;   



Dia 29/09, quarta-feira: 

Berçário II (Educadores: Amanda, Keli, Jéssica e Ana) - 18h30min às 19h30min; 

 

1.2 Semana Farroupilha 

A tradição gaúcha faz parte dos nossos dias desde o nascimento e, para a organização 

das famílias, informamos que nos dias 15 e 17/09 estaremos comemorando a Semana 

Farroupilha. Portanto, durante esta semana, a família que se sentir à vontade, poderá trazer 

a criança vestindo trajes típicos gauchescos. 

 

 2. Educação Infantil 

2.1. Semana da Pátria 

No dia 07 de setembro é comemorada a Independência do Brasil. Para homenagear 

nosso país, nos dias 08, 09 e 10/09, os estudantes poderão vir com roupas e adereços nas cores 

verde e amarelo. 

 

2.2 Reunião de Pais 

Conforme enviado em circular anterior, relembramos as datas e horários das reuniões 

de nível. 

Dia 13/09, segunda-feira: 

Infantil V A - 18h30min  até às 19h30min; 

Infantil V B - 19h15min até às 20h15min. 

 

15/09, quarta-feira: 

Infantil IV A - 18h30min até às 19h30min; 

Infantil IV B - 19h15min até às 20h15min. 

 

16/09,quinta-feira: 

Infantil III A - 18h30min até às 19h30min; 

Infantil III  B - 19h15min até às 20h15min. 

 

21/09 , terça-feira: 

Infantil II A - 18h30min até às 19h30min; 

Infantil II B - 19h15min até às 20h15min. 

 

22/09, quarta-feira: 

Infantil I A - 18h30min até às 19h30min.  

 

3. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 

3.1  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 quinta-feira, dia 09/09. 

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.  

 

3.2  Semana da Pátria 

Com objetivo de incentivar o patriotismo e a formação para a cidadania, realizamos, 

durante a última semana, práticas pedagógicas interdisciplinares, as quais daremos 

continuidade na próxima semana. Para tanto, os estudantes que quiserem homenagear o 

nosso país, nos dias 08, 09 e 10/09,  poderão vir com roupas e adereços nas cores verde e 

amarelo. 

 

3.3  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 a partir do  projeto “Cultivando Tradições”. 

 

3.4  Aula vivência 

 Na última terça-feira o CT esteve ainda mais especial com a presença das famílias na aula 

vivência do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. Momentos de trocas e muita aprendizagem 

tornaram a noite agradável e de muito compartilhamento. Agradecemos a presença de todos. 

 

 

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

 

4.1 Sábado Letivo - 5º Ano a 2ª Série do Ensino Médio 

Lembramos que no sábado, 11/09, acontecerá o último encontro de orientação aos 

trabalhos da Mostra Científica 2021. A presença de todos é muito importante para o êxito da 

pesquisa. 

 

4.2 Sábado Letivo - 3ª Série  

No sábado, 11/09, das 08 às 11 horas, a turma do Terceirão 2021 terá sábado letivo. 

Continuaremos com o projeto “Preparando-se para o ENEM 2021”, com a presença do 

professor Giva, do curso Método Medicina, de Lajeado. Das 08 às 09 horas, a turma conversará 

sobre Escolha Profissional e Acesso ao Ensino Superior. No segundo momento, o Aulão ENEM 

será uma retomada dos conteúdos de Física. Estudantes, aproveitem a oportunidade! 

 

4.3 Instrumento e Avaliação Contínua- IAC - 9º Ano e Ensino Médio  



Na próxima quarta-feira, 08/09, às 08h10min, os estudantes farão o primeiro simulado 

do IAC do 3º trimestre. As provas aplicadas serão do bloco 1. Informações seguem  

disponibilizadas nos murais das turmas nas salas de aula.  

 

4.4 Professores Novos - 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio 

A partir da próxima semana os meninos do 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio terão aula 

de Educação Física com o professor Daniel Grahl. No componente de Língua Inglesa, 9º Ano 

grupo intermediário e Ensino Médio grupo avançado, o professor Afonso Markmann assume 

as aulas.  

 

4.5 Entrega de boletins 

Famílias, reservem a data de 14/09, terça-feira, para entrega de boletins. 

 

4.6 Famílias do 9º Ano 

Agradecemos o expressivo número de famílias que responderam ao questionário sobre o 

Novo Ensino Médio, enviado pelo App em 28/08. Para quem ainda não conseguiu responder, 

pedimos que o faça até segunda-feira, 06/09, por gentileza. 

 

4.7 Digitale PASCH-MINT-JUKU - estudante da 2ªEM 

Na próxima segunda-feira, dia 06/09, o estudante Guilherme Augusto Klein, da 2ªEM, 

estará participando de um Jugendkurs, curso para jovens, da Alemanha. Trata-se de um 

workshop on-line para jovens de 14 a 18 anos do mundo todo, focado nas áreas MINT 

(Matemática, Informática, Ciências e Tecnologia). O curso inicia em 06/09 e encerra em 17/09. 

A bolsa é oferecida para estudantes com bons rendimentos, selecionados de escolas da 

iniciativa PASCH. Organizado pelo Goethe Institut de Göttingen, o curso dura duas semanas (40 

horas). Guilherme trabalhará em grupos com vários outros estudantes de Alemão, conhecendo 

e desenvolvendo projetos.    

 

4.8 Troca de experiências - 1ª e 2ªEM 

Na terça, dia 07/09 (e também no dia 14/09), os estudantes de Alemão da 1ª e 2ª EM 

participarão de um workshop referente ao projeto Sophie Scholl, com professores alemães, 

argentinos e brasileiros. É hora de conferir os trabalhos que já desenvolveram até o momento.  

 

 

4.9 Horário Novo 

Informamos que, a partir da próxima quarta-feira, dia 08/09, entrará em vigor o horário 

novo que já foi compartilhado com os estudantes na data de hoje e está disponível no site do 

CT. 

 

5. Aulas de Teatro 



No dia 08/09, quarta-feira, não acontecerão as aulas de Teatro com o Professor Marcos 

Cardoso. Essa aula será recuperada nos próximos meses com ensaios extras para a 

apresentação do final do ano. 

 

6. Educação Profissional 

Aos estudantes dos Cursos Técnicos enfatizamos a importância dos horários de presença 

em aula. O turno da noite se inicia pontualmente às 19 horas. Atrasos com mais de 10 minutos 

deverão ser considerados como falta no primeiro período. Aqueles que justificam sua 

necessidade de entrada com atraso, a coordenação deverá ser avisada para comunicar aos 

docentes. A rotina da Instituição preza pelo horário de aula de todos para um ambiente de 

qualidade focado no desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

7. Recesso e Feriado 

Conforme calendário escolar não teremos atividades no CT no dia de amanhã, sábado, 

segunda e terça-feira. Setores administrativos e acessos às áreas verdes do CT também estão 

fechadas.  

 

8. Anexo 

Anexos da Circular se encontram abaixo. 

 

Nos encontramos na quarta-feira, 08/09/21. Desejos de bom final de semana e excelente 

recesso escolar e feriado! Que Deus abençoe a todos! 

 

Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


