
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 10 de setembro  de 2021. 

 

                                                                                                                             Circular 31/2021. 

 

 

Estimada Comunidade Escolar,  

 

         Segue a Circular com as informações a todas as famílias e estudantes CT. Pedimos especial 

atenção para a observância e aplicabilidade  das medidas e protocolos sanitários. Temos 

motivos para celebrar a vida escolar que acontece com todos os seus desafios, como também 

com todas as conquistas mediadas pela caminhada de nossos estudantes. Sigamos nos 

cuidando e, assim, cuidando de toda a coletividade.  

       

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 Reunião de Pais 

ATENÇÃO INFANTIL V A - Por motivos de força maior, foi preciso alterar a data do nosso 

encontro, de segunda-feira dia 13/09, para terça-feira dia 14/09. O horário continua o mesmo. 

Gratos pela compreensão. 

 

Para os outros níveis, mantemos o cronograma conforme enviado em circular anterior: 

 

Dia 13/09, segunda-feira: 

Infantil V B - 19h00min até às 20h00min. 

 

Dia 14/09, terça-feira: 

Infantil V A - 18h30min até às 19h30min. 

 

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.  

 

2.2 Vivenciando nossas Tradições 

As tradições ajudam-nos a nos conectar com aqueles que amamos. Nesse sentido, 

durante as próximas semanas, estarão acontecendo atividades interdisciplinares no CT, nas 

quais a educação infantil estará envolvida prestigiando o projeto dos Anos Iniciais, “Cultivando 

Tradições”, que tem por objetivo resgatar nossa cultura gaúcha. Portanto, no período de 15 a 

23/09, os estudantes estão convidados a usar alguma vestimenta típica do tradicionalismo 

gaúcho. 

  



3. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 

 

3.1 Entrega de Portfólios 

Na manhã desta sexta-feira, dia 10/09, todos os estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino 

Fundamental levaram para suas casas o portfólio de aprendizagem com o desenvolvimento de 

suas aprendizagens neste segundo trimestre.  

 

3.2  Conversa com Famílias 

Em função das inúmeras atividades que estarão acontecendo na manhã deste sábado, 

dia 11/09, na instituição, pedimos, por gentileza, que apenas um dos responsáveis compareça, 

se possível, no horário específico, informado via Agenda Escolar. O atendimento se dará na 

sala de aula da turma, com exceção do 4º Ano B, cujos pais serão recebidos na sala de 

atendimento, localizada nas proximidades do pátio central. 

IMPORTANTE: das 07h30min às 08h15min a entrada se dará pelo Pórtico. Após este 

horário a entrada dos pais se dará pela recepção.  

 

3.4  Projeto Cultivando Tradições 

As tradições ajudam-nos a nos conectar com aqueles que amamos. Nesse sentido, 

durante a próxima semana, estaremos realizando atividades interdisciplinares resgatando 

nossa cultura gaúcha a partir do  projeto “Cultivando Tradições”. No período de 15 a 23/09, os 

estudantes do 1º ao 4º Ano estão convidados a usar alguma vestimenta típica do 

tradicionalismo gaúcho.  

 

3.5 CT recebe Chama Crioula 

Como parte das comemorações do projeto Cultivando Tradições, o CT irá receber na 

quarta-feira,  15/09,  uma centelha da chama crioula trazida pelo Piquete Rancho da Amizade, 

do qual participa a nossa estudante do 3° Ano A, Carolina Strücker Brackmann. Ela participou 

da cavalgada ao município de Encantado, onde o Piquete buscou a centelha junto ao 

monumento do Cristo Protetor. Na ocasião,  os estudantes dos 3º Anos participarão de uma 

conversa com o Piquete a respeito da Semana Farroupilha. Nos sentimos honrados em receber 

e guardar esta centelha, símbolo de amor e tradição, no nosso Colégio.  

 

3.6 Hora do Conto 

Na próxima semana a biblioteca estará proporcionando aos estudantes do 1º Ano ao 4º 

Ano do EF um momento de contação de histórias. A atividade integra o projeto Cultivando 

Tradições, em especial, em homenagem à Semana Farroupilha. Os estudantes participarão de 

uma hora do conto inspirada nas histórias do Rio Grande do Sul. Os grupos conhecerão as 

histórias do "Capitão dos Rios & Prenda dos Pampas" e "O Cavalo Encantado". 

 

3.7 Conversa com Léia Cassol 

Na próxima terça-feira, 14/09, as turmas do  4º Ano A e B  terão um momento de conversa 



presencial com a escritora Léia Cassol, no qual falarão sobre a importância da leitura. Os 

estudantes que quiserem podem trazer os livros da autora para autografar. 

 

3.8 Mostra Científica 2021 - 2º Ano A - A CASA É SUA, MAS O MUNDO É NOSSO. 

  As atividades relacionadas à Mostra Científica sempre trazem muitos questionamentos, 

reflexões e descobertas. Com o título REPENSAR, a turma do 2º Ano A fez muitas investigações 

sobre  questões relacionadas ao  LIXO, principalmente no que se refere aos 5 Rs da 

SUSTENTABILIDADE. Depois de terem explorado bastante o assunto, chegaram a uma ação que 

acreditamos ser muito importante, a doação de caixas de leite vazias para a ONG - Brasil sem 

Frestas, que faz a confecção e aplicação de chapas térmicas de caixas de leite em casas de 

famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social. O projeto proporciona maior 

conforto às famílias, pois as caixas revestem termicamente as paredes com frestas, protegendo 

do frio, calor e chuva.  COMO VOCÊ PODE AJUDAR? Enviando caixas de leite, vazias, limpas, 

abertas  e sem tampas para o CT. ONDE ENTREGAR? Estaremos disponibilizando caixas 

IDENTIFICADAS  na recepção e no saguão do prédio B. DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO 

RECOLHIMENTO: 15/09 até 30/09.  

 

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

 

4.1 Sábado Letivo - amanhã  

Lembramos que amanhã, sábado, das 08 às 11 horas, os estudantes do 5º Ano à 2ª Série 

do Ensino Médio terão orientação dos trabalhos para a Mostra Científica de 2021. O acesso 

se dará via Pórtico. A cantina atenderá das 09 às 10h15min. 

 

4.2 Sábado Letivo - 3ª Série 

Amanhã, das 08 às 11 horas, a turma da 3ª EM estará dando continuidade ao projeto 

“Preparando-se para o ENEM 2021” com o professor Giva, do curso Método Medicina, de 

Lajeado. O aulão será do componente de Física. A cantina atenderá das 09 às 10h15min. 

 

4. 3 Uniformes - achados e perdidos 

Na terça-feira, dia 14/09, no Auditório Central, faremos um varal com as peças de 

uniforme que estão nos achados e perdidos. Também temos muitos potes de lanche,  “sem 

dono”. Solicitamos que as famílias visitem o varal procurando identificar peças de uniforme, 

caso seu/sua filho/a tenha perdido. 

 

4.4. Conversa com Léia Cassol 

Na próxima terça-feira, 14/09, as turmas do 5º ao 7º Ano terão um momento de 

conversa presencial com a escritora Léia Cassol, no qual falarão sobre a importância da leitura. 

Os estudantes que quiserem podem trazer os livros da autora para autografar. 

  



4.5 Entrega de Boletins 

Na próxima terça-feira, 14/09, no Auditório Central, teremos a entrega de boletins 

referente ao 2º trimestre. O acesso se dará via Pórtico. A distribuição das turmas será da 

seguinte forma: 

das 16 horas às 17h30min = 5º e 6º Ano; 

das 17h30min às 18h30min - 7º e 8º Ano; 

às 18 horas = 9º Ano; 

das 18h30min às 20 horas - Ensino Médio. 

*Importante: na ocasião as famílias terão a possibilidade de conversar diretamente com os 

professores, esclarecer dúvidas sobre a aprendizagem e a postura dos estudantes em sala de 

aula. Pedimos a compreensão de todos para que venham com, no máximo, duas pessoas por 

família para a retirada, respeitando os horários estabelecidos. Da mesma forma, é muito 

importante observar o tempo de conversa com cada professor, para que não se formem filas, 

evitando, assim, aglomerações. 

 

4. 6 Projeto de extensão - Criando Pontes - 9º Ano e 1ª Série 

Na terça-feira, dia 14/09, das 10 às 11h55min, os estudantes do 9º Ano e da 1ªEM darão 

início ao projeto “Criando Pontes” em parceria com a Univates. Através deste programa, a 

universidade introduz para as escolas de ensino médio do Vale do Taquari um pouco dos 

conceitos de Engenharia. Nesse primeiro momento, as turmas irão conhecer o projeto, saber 

de seu funcionamento para, posteriormente, construir as pontes com diferentes materiais.

Serão realizados 3 encontros, finalizando com a competição entre as equipes, verificando qual 

ponte suporta o maior peso. 

 

4.7 Sobre Rodas 

Na quarta-feira, dia 15/09, na aula de Educação Física do 6º e 7º Ano, será realizada a 

aula “sobre rodas”, para a qual os estudantes poderão trazer bicicleta, skate, patins, roller, 

carrinho de rolimã. 

Importante:  Cada estudante será responsável pelo seu material, comprometendo-se a 

não utilizá-lo no horário de intervalo ou em durante outro período de aula. Em caso de chuva, 

esta aula será transferida. 

 

4.8 Provas de Proficiência em Língua Alemã - 7º Ano à 2ª Série 

 Estudantes interessados em participar das proficiências em Língua Alemã receberão 

um formulário, via Classroom, nos próximos dias (com prazo até 16.09). Para mais 

informações, procurem a professora Angelita Lohmann. As proficiências nos níveis A1, A2 e B1 

estão previstas para outubro, para estudantes de 7º Ano à 2ª EM. 

 

5. Educação Profissional 

A educação profissional busca realizar atividades diferenciadas para qualificar os 

estudantes dos nossos Cursos Técnicos. Pensando nisso, no dia 25/09, irá ocorrer uma visita 



técnica na PCH Salto Forqueta (CERTEL ENERGIA). A visita será destinada aos estudantes das 

turmas do Curso Técnico em Eletrotécnica e Eletromecânica. Outras palestras e visitas a 

empresas estão previstas para esse semestre. Essas atividades são oportunidades para nossos 

estudantes aproximarem seus conhecimentos teóricos da realidade prática do mercado. 

 

6. Anexo 

Segue abaixo. 

 

Desejamos um bom final de semana! Que Deus abençoe a todos! 

 

         Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


