
Teutônia, 01 de outubro  de 2021.

Circular 34/2021.

Rematrículas 2022

O tempo é dinâmico… Estamos nos encaminhando para o último trimestre letivo de

2021. O Colégio Teutônia está trabalhando nas organizações e encaminhamentos para o ano

letivo de 2022. De toda essa dinâmica organizacional a mais importante está na efetivação de

rematrículas e de matrículas de novos estudantes. Por esta razão, comunicamos que o

período de rematrículas se dará nos dias 13, 14 e 15 de outubro. Será totalmente on-line, a

exemplo do ano passado. As orientações serão enviadas via APP CT e Circular 35, em 08/10.

Importante: responsáveis dos estudantes do 9º Ano farão a rematrícula em momento futuro,

após reunião de apresentação do Novo Ensino Médio. Para essa data comunicaremos, em

tempo, aos responsáveis e estudantes. Nosso suporte estará à disposição para auxiliar no que

for preciso nas datas das rematrículas. Nosso desejo é poder contar com a adesão de

estudantes e famílias para o projeto educacional do novo ano. Já nas datas de 19 a 23 de

outubro receberemos as matrículas de novos estudantes para o preenchimento das vagas

existentes.

Seguimos à disposição para, juntos, fazermos a diferença no ano em que nosso Colégio

celebrará os 70 anos de sua mantenedora, a Fundação Agrícola Teutônia.

Compartilhamentos:

MOSTRA CIENTÍFICA 2021 - “A casa é sua, mas o mundo é nosso!”
A semana da Mostra se aproxima e a vontade de ser e fazer a diferença pulsa cada vez mais.

Em anexo compartilhamos a programação da VII Mostra Científica do CT que inicia na

segunda-feira à noite, dia 04/10, às 19 horas, pelo canal do Youtube (Colégio Teutônia).

Abaixo também enviamos o link com o e-book, onde constam os títulos dos trabalhos, os

nomes dos estudantes pesquisadores e dos professores orientadores.

Link: https://issuu.com/ct20015/docs/ebook_mc_2021

“Os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos

feitos de histórias”. Eduardo Galeano

https://www.pensador.com/autor/eduardo_galeano/


1. Educação Infantil ‘’’

1.1 Outubro Especial

Estamos nos aproximando de um mês muito especial, pois em outubro é celebrado o

dia das crianças. Bem sabemos que, aqui no CT, planejamos propostas para que todos os dias

sejam especiais, mas o próximo mês terá um colorido a mais!

Para isso, vocês receberão, excepcionalmente em outubro, um modelo de

planejamento diferente. Será em formato de um calendário personalizado com imagens nas

quais as crianças poderão identificar a proposta de cada dia, e outro documento com as

explicações detalhadas de cada dia do mês para vocês, familiares se programarem.

2.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Garrafinhas de Água

Lembramos que cada estudante deve trazer, diariamente, a sua garrafinha de água.

2.2 Mês das Crianças

Em homenagem ao “Dia das Crianças”, durante todo o mês de outubro, os estudantes

participarão de oficinas e momentos especiais no CT. Aguardem!

2.3 Portfólio de Aprendizagem

Solicitamos que as famílias enviem para o CT o portfólio de aprendizagem. A partir dos

próximos dias começaremos a fazer os registros.

2.4 Conversa com Léia Cassol - 4º Ano

Na próxima sexta-feira, 08/10, a turma do 4º Ano terá um momento de conversa

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

estudantes que tiverem livros da autora podem trazer para autografar.

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

3.1 Conversa com Léia Cassol - 5º ao 7º Ano

Na próxima sexta-feira, 08/10, as turmas do 4º 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 tiverem livros da autora podem trazer para autografar.

3.2 Portfólios de Educação Física - 6º Ano ao EM

Estudantes do 6º Ano ao EM, lembrem-se de devolver aos professores o portfólio de

Educação Física, entregue anexo ao boletim do 1º trimestre. Ele será utilizado para a

avaliação/conferência durante o 3º trimestre.



3.3 Aula Vivência de Educação Física

Na próxima segunda-feira, 04/10, durante o período de Educação Física, os estudantes

do 6º e 7º Ano terão uma aula vivência com um professor de capoeira, cujo objetivo é ampliar

os conhecimentos e tirar dúvidas sobre o esporte. Aproveitem!

3. 4 Atenção turmas do 8º, 9º Ano e Ensino Médio - CT Solidário

Nome do projeto: CT Solidário

Turmas que podem participar: 8º Ano, 9º Ano e Ensino Médio.

Momento do encontro: Na 3ª segunda-feira de cada mês.

Horário: 14 até 15 horas

Local: Sala D 102.

Qual o objetivo? Momento para organizar atividades solidárias com os estudantes

voluntários do CT. Essa atividade fundamenta-se no Projeto Pedagógico do Colégio Teutônia

que se refere à humanização como “processo de valorização do ser humano, que envolve suas

relações com Deus, consigo mesmo, com o outro, com a natureza e com a cultura, por meio

de uma educação que desenvolve valores, atitudes solidárias, cidadãs e de respeito às

diferenças.”

Quando será o primeiro encontro? Dia 18/10.

Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT, com a professora Aline Feldens

Horst.

3. 5 Alteração na data do IAC - Bloco 1

Atenção estudantes do 9º Ano e Ensino Médio! Em virtude da programação da Mostra

Científica 2021, o simulado IAC de 07/10 foi adiado para 13/10. A prova do IAC bloco 2

permanecerá em 20/10.

3. 6 Simulado ENEM - 3ª Série do EM

Nos dias 08/10, sexta-feira, e 16/10, sábado, os estudantes do Terceirão terão mais uma

oportunidade de vivenciar uma prova de ENEM. Por meio dessa prática, os estudantes

conseguem conhecer de perto o ritmo de resolução, o tempo, a estratégia e os pontos que

podem ser melhorados. É treinando que os estudantes conseguem ter uma visão ampla do

exame e assim aprofundar melhor os conhecimentos. O simulado será no formato on-line e

será realizado em período de aula no CT.

4. Aulas de Teatro

No dia 06/10, 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 de final do ano.

5. 17º Encontro Nacional de Danças da Rede Sinodal de Educação



Nos dias 07 e 08 de outubro, quinta e sexta-feira, o CT estará sediando o 17º ENDASE

(Encontro Nacional de Dança da Rede Sinodal de Educação). Este evento ocorrerá, neste ano,

no formato on-line e queremos convidar a comunidade escolar para prestigiar dois

momentos.

- No dia 07/10 às 19h30min teremos uma live pelo canal do Youtube do CT, com Giseli

Sampaio, com a temática: Dança, contexto social, mercado de trabalho e carreira.

- No dia 08/10 às 19h30min teremos uma live pelo canal do Youtube do CT com as

apresentações das 9 escolas participantes do 17º ENDASE. Estudantes do CT estão entre os

participantes. Prestigiem!

6. Documento de Identificação

A Secretaria de Administração informa que moradores de Teutônia, Paverama,

Westfália, Poço das Antas, Fazenda Vilanova, Colinas, Imigrante, Taquari e Bom Retiro do Sul

podem encaminhar a 1ª e 2ª via do documento de identificação em Teutônia. O serviço

ocorre na sala 35, do Centro Administrativo Municipal, mediante agendamento prévio,

através do telefone (51) 3762 7700 - ramal 151. Com a chegada do Kit Digital a foto passou a

ser tirada na hora, ou seja, não é mais necessário trazer foto 3x4, o que facilita e agiliza o

processo, além da pessoa não ter mais que arcar com este custo adicional. Outra facilidade é

que as digitais são coletadas diretamente no aparelho, sem a necessidade de aplicação de

tinta nos dedos. A primeira via do documento de identificação é gratuita. Para encaminhar a

2ª via o valor da taxa é de R$ 74,11. Para pessoas com 65 anos ou mais não há cobrança de

taxa.

7. Anexo

Segue abaixo programação da VII Mostra Científica.

Desejosos de um bom final de semana, reforçamos o convite para a live de abertura da

Mostra Científica 2021 na segunda-feira, dia 04, às 19 horas no canal do Youtube CT.

Jonas Rückert – Diretor



“Os cientistas dizem que somos
 feitos de átomos, mas um passarinho
 me diz que somos feitos de histórias”.

Eduardo Galeano

04 a 28
outubro

Logotipo: Isabel Helena
Becker Medeiros | 7º Ano B



04 OUT

Manhã:

09h50min às 10h20min - Visitação da 2ª EM.

08h50min às 09h20min - Visitação do 9º Ano

10h20min às 11h55min - Competição das Pontes 
de Espaguete e de Palitos de Picolé - turmas da 1ª 
Série e 9º Ano.

19 horas | Transmissão pelo canal do 
youtube

05 OUT

Apresentação dos trabalhos científicos das turmas do 
5º Ano A, B e 6º Ano.

Abertura oficial da Mostra Científica com a 
participação dos estudantes da 3ª Série do EM. 
Tema de abertura  – “ A casa é sua, mas o 
mundo é nosso!”. 

- Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica das estudantes Êmeli Thainá Ahlert, 
Roberta O. Staggemeier e Verônica R. 
Leindecker, da 2ª EM. 

07h20min às 07h50min - Visitação do 7º Ano A
07h50min às 08h20min - Visitação do 7º Ano B

07h20min às 11h55min | Auditório 
Central

08h20min às 08h50min - Visitação do 8º Ano

Pátio Central

Vespertino:
17h às 18h - Apresentação para as famílias do 5º 
Ano A e B. 

09h20min às 09h50min - Visitação da 1ª EM

18h às 19h - Apresentação  para as famílias do 6º 
Ano.

06 OUT

10h às 10h40min - Visitação da 1ª EM
10h40min às 11h20min - Visitação da 2ª EM
11h20min às 11h55min - Visitação da 3ª EM

18h às 19h - Apresentação para as famílias do 
8º Ano. 

Apresentação dos trabalhos científicos das 
turmas do 7º Ano A, B e 8º Ano

08h às 08h40min - Visitação do 5º Ano B

07 OUT
Manhã:

08h40min às 09h20min - Visitação do 6º Ano

07h20min às 08h - Visitação do 5º Ano A

09h20min às 10h - Visitação do 9º Ano

Vespertino:

Manhã:

17h às 18h - Apresentação para as famílias do 
7º Ano A e B. 

19 horas Pátio Central| 

18h às 19h - Apresentação para as famílias do 
1ª e 2ª EM. 

08h às 08h40min - Visitação do 5º Ano B

10h40min às 11h20min - Visitação do 8º Ano

07h20min às 08h - Visitação do 5º Ano A

09h20min às 10h - Visitação do 7º Ano A 

Vespertino:

08h40min às 09h20min - Visitação do 6º Ano

Apresentação dos trabalhos científicos das 
turmas do 9º Ano, 1ª e 2ª EM

10h às 10h40min - Visitação do 7º Ano B

11h20min às 11h55min - Visitação da  3ª EM.

17h às 18h - Apresentação para as famílias do 
9º Ano. 

16 OUT

 Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica dos Estudantes da Educação Infantil V 
A e B.

                                                              

16h às 18h30min | Auditório Central

16h às 18h30min | Auditório Central
Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica dos Estudantes da Educação Infantil I, 
II A e B às Famílias.

16h às 18h30min | Auditório Central
Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica dos Estudantes da Educação Infantil  
III A e B, IV A e B.

08  às 11h30min | Sala de aula das 
turmas

 Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica dos Estudantes do 1º ao 4º Ano do 
EF às Famílias - conforme cronograma.  

Apresentação dos Projetos de Iniciação 
Científica dos Estudantes do Berçário às 
Famílias. 

08 às 11h30min Sala de aula das | 
turmas

23 OUT

26 OUT

27 OUT

28 OUT


