
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 17 de setembro  de 2021. 

 

                                                                                                                             Circular 32/2021. 

 

 

Estimada Comunidade Escolar,  

 

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

especial atenção para a entrada e saída dos estudantes no CT. Continuamos na observância e 

aplicabilidade das medidas e protocolos sanitários. É muito importante que os estudantes 

acessem o portão indicado para sua turma para que, assim, tenhamos um fluxo equilibrado de 

pessoas nas diferentes entradas e saídas. Seguem os acessos com as respectivas turmas: 

- Pórtico - 1º ao 5º Ano; 

- Portão entre a Cantina e o Auditório Central - 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio; 

- Portão na lateral da Educação Infantil = estudantes que vêm de Van/Topic; 

- Recepção - 1ª Série do Ensino Médio e colaboradores do CT. 

  

 Havendo dúvidas sobre este ou qualquer outro assunto seguimos à disposição, 

exclusivamente, pelos canais oficiais como também via setores de atendimento presencial. 

  

 Contamos com a colaboração de todos para que possamos cuidar da coletividade! 

 

     

Compartilhamentos: 

 
1. Berçário 
1.1 Brechó de primavera! (uniformes curtos) 
Quando? Dia 27/09 - segunda-feira; 
Horário? 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 

Lembramos que haverá troca e venda de uniformes curtos e meia estação. Voluntários e 
voluntárias são sempre bem-vindos! 
 

       2. Educação Infantil 

2.1 Aniversários 

Lembramos às famílias que os protocolos sanitários continuam vigentes, o que impede 

que os estudantes partilhem lanches e lembrancinhas de aniversário. 

 



2.2 Brechó de primavera! (uniformes curtos) 
Quando? Dia 27/09 - segunda-feira; 
Horário? 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 

Lembramos que haverá troca e venda de uniformes curtos e meia estação. Voluntários e 
voluntárias são sempre bem-vindos! 
 

2.3 Reuniões do Infantil V, IV e III 
Ao longo da semana, tivemos a oportunidade de receber os responsáveis dos 

estudantes do Infantil V, IV e III para termos um momento de comunicação presencial com 
coordenação e educadoras, bem como vivenciar um pouquinho daquilo que é oferecido para 
os nossos estudantes no CT. Agradecemos a presença e participação de cada um. Juntos, 
seguimos firmes em nosso objetivo compartilhado: o desenvolvimento pleno de cada criança.  
 

2.4 Próximas reuniões com um responsável pelo estudante 
Na próxima semana encerraremos nosso período de reuniões, que foram pensadas com 

muito carinho e respeito aos protocolos. Seguem as datas e horários de nossos próximos 
encontros: 

- 21/09 (terça-feira), na sala A 202 (Sala próxima ao Pórtico do CT). 
- Infantil II A - 18h30min às 19h30min; 
- Infantil II B - 19h15min às 20h15min.  

 
- 22/09 (quarta-feira), na sala A 202 (Sala próxima ao Pórtico do CT). 
- Infantil I A - 18h30 às 19h30min.  

 
2.5 Celebrações Tradicionalistas 
Na próxima semana, as propostas voltadas ao nosso Rio Grande do Sul continuam! 

Músicas, contações de histórias e danças tradicionalistas farão parte das vivências de nossos 
estudantes. As crianças que se sentirem confortáveis podem vir pilchadas. 
 

3. Ensino Fundamental do 1º ao 4º Ano 

 

3.1 Aniversários 

Lembramos às famílias que os protocolos sanitários continuam vigentes, o que impede 

que os estudantes partilhem lanches e lembrancinhas de aniversário. 

 

3. 2 Brechó de primavera! (uniformes curtos) 
Quando? Dia 27/09 - segunda-feira; 
Horário? 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 

Lembramos que haverá troca e venda de uniformes curtos e meia estação. Voluntários e 
voluntárias são sempre bem-vindos! 

 

3.3  Projeto Cultivando Tradições 

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

manhã, como parte integrante das comemorações alusivas à Semana Farroupilha, estudantes 



do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental realizaram um momento cívico. Na oportunidade as 

turmas do 5º Ano encenaram parte da História do nosso Rio Grande do Sul, atividade que 

integra o currículo e estudos na disciplina de EGH. Os estudantes do 1º ao 4º Ano deixaram a 

manhã do CT mais leve com o cântico de canções folclóricas como: Pezinho, Balaio, Boi Barroso 

e Prenda Minha que integram nosso planejamento nas aulas de Música. Reintegrar a Hora 

Cívica à prática pedagógica é compromisso da nossa instituição, não apenas nesta semana 

dedicada às tradições gaúchas, mas também durante as atividades pedagógicas realizadas no 

ano todo, pois trabalhar com sentimentos pátrios, além de desenvolver o respeito pelos 

símbolos e a história do nosso Estado e do nosso Brasil, é exemplo de civismo. Reiteramos que, 

durante a próxima semana até quinta-feira, dia 23/09, quando encerraremos o projeto 

Cultivando Tradições, os estudantes do 1º ao 4º Ano continuam convidados a usar alguma 

vestimenta típica do tradicionalismo gaúcho.  

 

           4.  CT INTEGRAL - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
            4.1 Celebrações Tradicionalistas 

Na próxima semana as propostas voltadas ao nosso Rio Grande do Sul continuam! 
Músicas, contações de histórias e danças tradicionalistas farão parte das vivências de nossos 
estudantes. As crianças que se sentirem confortáveis, podem vir pilchadas. 
 
          5. Ensino Fundamental do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio 

5.1 Brechó de primavera! (uniformes curtos) - 5º Ano 

Quando? Dia 27/09 - segunda-feira; 
Horário? 14h15min às 17h30min; 
Local: Pátio do CT. 

Lembramos que haverá troca e venda de uniformes curtos e meia estação. Voluntários e 
voluntárias são sempre bem-vindos! 
          

5.2 Transmissão de aulas via Google Meet 
Depois de um longo período de instabilidade, é possível vislumbrar um futuro mais 

otimista em relação ao contexto pandêmico, já que registros apontam uma constante redução 

de casos de COVID 19 em âmbito municipal, estadual e nacional, além de, em média, 68% da 

população de Teutônia estar com pelo menos a 1ª dose da vacina realizada. Em que pese o 

fato de a pandemia ainda não ter acabado, o Colégio Teutônia, salvo casos de estudantes 

impedidos de retornar por orientação médica, teve adesão total das famílias às aulas 

presenciais, ao tempo em que buscou, durante todo o processo, respeitar rigorosamente os 

protocolos sanitários como forma de proporcionar aos estudantes e famílias um ambiente 

seguro. Com base nisso, informamos que, a partir de 21/09, terça-feira próxima, as aulas não 

serão mais transmitidas via Google Meet aos estudantes que precisarem se ausentar, inclusive 

por motivo de saúde ou isolamento. Como nos anteriores à pandemia, em caso de falta, 

justificada ou não, tão logo retorne, o estudante deve preencher requerimento de prova extra, 

se necessário for, junto à recepção do CT, e buscar o conteúdo perdido com os professores 

e/ou colegas, visto que avaliações e trabalhos não serão disponibilizados no Google Classroom. 

Os estudantes que não retornaram presencialmente, por motivo de comorbidades próprias ou 



da família, observando o direito garantido por lei, continuarão recebendo as atividades de 

forma remota, como vem sendo feito até o momento. Ressaltamos que, em caso de sintomas 

de COVID em familiares ou estudantes, o período de isolamento deve ser respeitado conforme 

orientação médica. 

  

5.3 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. 
  

5.4 Projeto de extensão - Criando Pontes - 9º Ano e 1ª Série do EM 
O projeto “Criando Pontes”, em parceria com a Univates, introduz para as escolas de 

ensino médio do Vale do Taquari um pouco dos conceitos de Engenharia. No primeiro 
momento, virtualmente, as turmas conheceram o projeto, apresentado pelos profissionais da 
Univates. Agora, quarta-feira, dia 22/09, das 9 às 11h55min, terão o primeiro encontro 
presencial com os professores universitários e darão início à construção de suas pontes. Serão 
realizados 3 encontros, finalizando com a competição entre as equipes, verificando qual ponte 
suporta o maior peso. 

 
5.5 Uniforme no CT - uso obrigatório 
Lembramos que o uso do uniforme no Colégio Teutônia é obrigatório. O acesso do 

estudante à sala de aula está condicionado ao atendimento desta prerrogativa. Camiseta, 
moletom, casaco e calça do CT são as peças do uniforme. Também é permitido o uso de calça 
jeans, calça de moletom toda preta ou azul marinho. Pedimos às famílias que observem se as 
peças usadas pelos filhos estão de acordo com o estabelecido pelo Colégio. 

 
5.6 Provas de Proficiência em Língua Alemã - 7º Ano à 2ª Série do EM 
Estudantes interessados em participar das proficiências em Língua Alemã receberão um 

formulário, via Classroom. As inscrições devem ser realizadas até o fim do mês, 30/09. Para 
mais informações, procurem a professora Angelita Lohmann. As proficiências nos níveis A1, A2 
e B1 estão previstas para outubro, para estudantes do 7º Ano à 2ª Série do EM.  Estudantes, 
aproveitem a oportunidade para testar seus níveis de conhecimento na Língua Alemã! Essas 
certificações internacionais fazem toda diferença no mercado de trabalho e no mundo 
acadêmico.  

 

6. Educação Profissional 

Nos dias 21, 22 e 23/09 ocorrerá a Semana Acadêmica da Educação Profissional do 

Colégio Teutônia. O evento, que ocorre no turno da noite, já é marca de atividades 

diferenciadas que oferecemos aos estudantes do Cursos Técnicos da instituição. 

No corrente ano teremos na programação palestras de formação pessoal e profissional. 

Palestras específicas por cursos e dinâmicas aos estudantes e docentes dos Cursos Técnicos em 

Agropecuária, Administração, Eletrotécnica e Eletromecânica. 



É uma oportunidade para os estudantes vivenciarem aspectos relacionados ao mercado 

de trabalho, tendo contato com profissionais que atuam no mesmo. 

 

7. Coral Infantil 

No dia 24/09, sexta-feira, não acontecerá o ensaio do Coral Infantil com o Professor 

Harry Baukat. Essa aula será recuperada nas próximas semanas. 

 

8. Mostra Científica 2021 

Na próxima circular divulgaremos os detalhes da programação da Mostra Científica 

deste ano, cujo tema é “A casa é sua, mas o mundo é nosso!” 

  

9. Início do Ano Letivo 2022 e Férias Coletivas  

Para a organização de nossas famílias, comunicamos a previsão para o início do ano letivo 

2022 - 21 de fevereiro. 

Assim também assinalamos o período de férias coletivas do CT que será de 23 de 

dezembro de 2021 a 05 de janeiro de 2022. 

 

10. Anexo 

Segue abaixo. 

 

 

Desejamos um bom final de semana e um ótimo feriado, convidando a todos para 

prestigiar nossa homenagem musical, junto com os Amigos de Teutônia, na segunda-feira, 20 

de setembro!  

 

“Sirvam, nossas façanhas, de modelo à toda terra!” 

 

 Que Deus abençoe a todos! 

 

         Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


