
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 24 de setembro  de 2021. 

 

                                                                                                                             Circular 33/2021.    

 

VII Mostra Científica 2021: “ A casa é sua, mas o mundo é nosso.”  

 

Com muito orgulho estamos na organização final da Mostra Científica 2021. A iniciação 

científica é parte fundamental na formação de estudantes e no desenvolvimento da pesquisa. 

O estudante aprende a interrogar-se, a formular hipóteses iniciais em suas tentativas de 

explicar fatos, acontecimentos e fenômenos observados diretamente ou indiretamente. 

Aprende a realizar experimentações para testar suas ideias e a provocar seu pensamento, 

examinar pontos de vista diferentes dos seus para, então, modificar ou consolidar suas ideias 

iniciais. 

Durante todo o ano, o estudante do CT, desde o Berçário, 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.   

Neste momento chegamos no ponto de culminância do projeto, quando os estudantes 

compartilham suas pesquisas e aprendizados com a Comunidade Escolar.  

Confiram a programação:  

04/10, segunda-feira: 

- 19 horas - Abertura do evento com transmissão pelo canal do CT no YouTube (Colégio 

Teutônia); 

05/10, terça-feira: 

 - 07h20min às 10h20min - Apresentação interna dos trabalhos científicos das turmas do 

5º Ano A, B e 6º Ano;  

- 10h20min às 11h55min - Competição das Pontes de Espaguete e de Palitos de Picolé;                            

- 17 às 18 horas - Apresentação para as famílias do 5º Ano A e B;  

            - 18  às 19 horas - Apresentação  para as famílias do 6º Ano; 

06/10, quarta-feira: 

-07h20min às 11h55min - Apresentação interna dos trabalhos científicos das turmas do 

7º Ano A, B e 8º Ano; 

            - 17 às 18 horas - Apresentação para as famílias do 7º Ano A e B;  

            - 18 às 19 horas - Apresentação para as famílias do 8º Ano; 

 07/10, quinta-feira: 

- 07h20min às 11h55min - Apresentação interna dos trabalhos científicos das turmas do 

9º Ano, 1ª e 2ª EM; 



             - 17 às 18 horas - Apresentação para as famílias do 9º Ano;  

             - 18 às 19 horas - Apresentação para as famílias do 1ª e 2ª EM;  

16/10, sábado: 

- 08 horas  às 11h30min - Apresentação dos Projetos de Iniciação Científica dos 

Estudantes do 1º ao 4º Ano do EF às Famílias - conforme cronograma  - Local: sala de aula das 

turmas; 

23/10, sábado: 

 - 08h  às 11h30min - Apresentação dos Projetos de Iniciação Científica dos Estudantes 

do Berçário às Famílias - Local: sala de aula das turmas; 

26/10, terça-feira: 

- 16 horas  às 18h30min - Apresentação dos Projetos de Iniciação Científica dos 

Estudantes da Educação Infantil I, II A e II B às Famílias - Local: Auditório Central; 

27/10, quarta-feira: 

 - 16 horas  às 18h30min - Apresentação dos Projetos de Iniciação Científica dos 

Estudantes da Educação Infantil  III A e B, IV A e IV B - Local: Auditório Central; 

28/10, quinta-feira: 

- 16 horas  às 18h30min - Apresentação dos Projetos de Iniciação Científica dos 

Estudantes da Educação Infantil V A e V B - Local: Auditório Central. 

 

Compartilhamentos: 

1. Berçário 

1.1 Encontro com educadores e responsáveis dos estudantes   

Para a organização de cada família, comunicamos que no dia 28 e 29/09 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) - das 

18h30min às 19h30min;  

Dia 29/09, quarta-feira: Berçário II (Educadores: Amanda, Keli, Jéssica e Ana) 

- 18h30min às 19h30min. 

 

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

 

2.1 Famílias do 5º ao 7º Ano 

Nos próximos dias, os professores orientadores da Mostra Científica combinarão, com 

cada grupo que orientam, o pagamento de R$45,00 referente ao banner para apresentação 

dos trabalhos científicos. Tal valor será rateado entre os integrantes do grupo. 

 



2.2 Projeto Criando Pontes - 9º Ano e Ensino Médio 

Na segunda-feira, 27/09, das 08 horas às 11h55min, no Auditório Central, os estudantes 

do 9º Ano e da 1ª EM darão continuidade  à construção das pontes de espaguete e de palitos 

de picolé. A atividade é em parceria com a Univates e visa aplicar conhecimentos das Ciências 

Exatas na prática, realizando a montagem de uma ponte a partir de um projeto. 

 

2.3 IAC de Redação - 9º Ano e Ensino Médio 

A cada trimestre são realizadas redações no componente de Redação. Além disso, 

temos o simulado IAC de redação que acontece uma vez em cada trimestre. Na próxima terça-

feira, 28/09, às 07h20min, acontecerá esse simulado para os estudantes do 9º Ano e Ensino 

Médio. Os estudantes têm 80 minutos para a realização da redação. 

 

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

Estudantes interessados em participar das proficiências em Língua Alemã receberam o 

link para inscrição, postado no Classroom. 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 EM.       

 
3. Educação Profissional 

Seguindo o propósito de oportunizar atividades diferenciadas aos estudantes da 

Educação Profissional do Colégio Teutônia, no próximo sábado, dia 25/09, ocorrerá uma visita 

técnica à PCH Salto Forqueta (CERTEL ENERGIA). Na ocasião as turmas do Curso Técnico em 

Eletrotécnica e Técnico em Eletromecânica participarão da atividade prática supervisionada. 

Também, na mesma data, a turma XIX do Curso Técnico em Agropecuária irá realizar visita 

técnica em Agroindústrias no município de Imigrante. São momentos como estes que 

qualificam e diferenciam nossos estudantes como futuros profissionais. 

  

 

4. Anexo 

Segue abaixo. 

 

 Que Deus abençoe a todos! 

 

         Pelo Colégio Teutônia, 

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

  



ANEXOS 

 

ANEXO 1: HORÁRIO DAS LIVES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 


