
Teutônia, 08 de outubro de 2021.

Circular 35/2021.

Rematrículas 2022 - 13,14 e 15 de Outubro

Na próxima semana iniciaremos com o período das rematrículas. Compartilhamos

algumas informações:

- todo processo se dará em formato on-line;

- o sistema está programado para liberação automática do processo. Será enviado um

link de acesso via App com tutorial explicativo. Havendo alguma situação de inconsistência do

sistema ou impossibilidade, acusará automaticamente. Neste caso, pedimos para que o/a

responsável entre em contato com a secretaria acadêmica do CT;

- o Contrato de Prestação de Serviços 2022 é público e está à disposição no Cartório de

Teutônia;

- famílias dos estudantes do 1º Ano do Ensino Fundamental que quiserem fazer a

opção pelo turno vespertino, tarde, devem entrar em contato com a secretaria. A efetivação

da turma se dará com número mínimo de 18 matrículas e número máximo de 25 mais as

prerrogativas estabelecidas em Convenção Coletiva;

- responsáveis financeiros perguntam sobre os valores para 2022 da Anuidade Escolar.

Não temos essa definição no momento. Dentro do prazo legal comunicaremos os valores que

estarão acrescidos pelas médias de mercado, balizadas por indicadores e planilha de custos

da instituição.

- lembramos às famílias do 9º Ano, conforme circular 34/2020, que as vagas para as

rematrículas estarão reservadas para efetivação pós reunião de pais com apresentação da

proposta do Novo Ensino Médio.

Estamos à disposição no desejo de seguirmos a caminhada conjunta com as famílias e

estudantes do CT para, em 2022, seguirmos fazendo a diferença.

Alerta Orientativo!

Nossos educadores estão sempre atentos aos nossos estudantes. Não apenas em suas

questões cognitivas como também emocionais. Temos observado um grande número de

estudantes narrando aos colegas e professores sobre seus acessos a conteúdos que trazem

cenas de violência explícita, tortura psicológica, palavras de baixo calão, uso de

entorpecentes, entre outros temas inadequados à faixa etária. Destacamos que a exposição

precoce a conteúdos desse tipo podem afetar os jovens de diferentes maneiras, como:

dificuldade para dormir, para concentrar-se, ansiedade e medos. Acreditamos ser nosso papel



alertar os pais para que assistam ao menos ao trailer antes de permitir que crianças e

adolescentes sob sua tutela tenham acesso aos conteúdos disponíveis nas diferentes

plataformas de entretenimento. O sistema de Classificação Indicativa, do Ministério da

Justiça, existe para ajudar as famílias. Os conteúdos de TV, vídeo, cinema e jogos eletrônicos

recebem uma avaliação indicando a faixa etária recomendada, o que contribui para que pais e

responsáveis possam decidir com mais segurança sobre programas e filmes. Não temos por

objetivo interferir em decisões de ordem privada de cada família, no entanto entendemos

que é parte de nosso papel enquanto educadores comprometidos com o pleno

desenvolvimento de nossos estudantes, alertar nossa comunidade sobre a importância da

reflexão sobre o assunto. Nos colocamos à disposição para dialogar sobre esses e outros

temas que surjam. Na certeza de que juntos somos mais fortes e capazes de construir um

futuro melhor, começando hoje.

Compartilhamentos:

1. Berçário

1.1 Semana das Crianças

Estamos nos aproximando de um dia muito especial, o Dia das Crianças.

Organizaremos uma semana muito colorida e divertida!

Para que as famílias possam se programar, informamos a programação de cada dia da

próxima semana, mas o planejamento detalhado será enviado às famílias no sábado, dia

09/10. Segue:

13/10 - Dia da motoca, carrinho... (as crianças poderão trazer sua motoca, carrinho...

vamos passear pelo pátio do CT);

14/10 - Festa a fantasia (as crianças poderão vir com a fantasia de sua preferência);

15/10 - Festa tropical do Berçário (as crianças poderão vir com roupas muito coloridas).

2. Educação Infantil

Conforme calendário especial, enviado via Agenda Escolar e App CT, continuaremos

com as propostas especiais relativas ao mês das crianças.

3.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Mostra Científica 2021 - “A casa é sua, mas o mundo é nosso!”

Nesta manhã os estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental levaram para suas

casas um convite especial com os horários de visitação das famílias. No próximo sábado, dia

16/10, as turmas estarão compartilhando seus projetos de pesquisa com as famílias. Pedimos

que os responsáveis atentem e respeitem os horários estabelecidos. Os estudantes devem vir

uniformizados durante seu horário de trabalho na MC.

Abaixo também enviamos novamente 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.

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


3.2 Garrafinhas de Água

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

3.3 Mês das Crianças

Conforme comunicado na circular anterior, lembramos que continuaremos com as

propostas especiais relativas ao mês das crianças.

3.4 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.

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

4.1 Mostra Científica 2021 - “A casa é sua, mas o mundo é nosso!”
A abertura da MC emocionou a todos. Foram quatro dias intensos de pesquisa. Agradecemos

a importante participação dos pais/responsáveis do 5º ao 9º Ano e Ensino Médio.
O link com o tema de abertura, com a apresentação da 3ª Série do Ensino, encontra-se

disponível no face do CT.

4.2 Prova Extra
Estudantes do 5º Ano ao Ensino Médio que faltaram em dias de avaliação devem preencher o

requerimento de Prova Extra na recepção até o dia 14/10, pois a aplicação será no dia 20/10,
quarta-feira.

4.3 TERCEIRÃO 2021

No dia 16/10, das 08 às 13 horas, acontecerá a 2ª fase do Simulado ENEM para a turma

da 3ªEM. Estudantes, aproveitem a oportunidade para testar seus conhecimentos e a partir

disso ainda criar estratégias até o exame final em novembro.

4.4 Projeto Sophie Scholl

Os estudantes de Língua Alemã, Camila G. Sperotto, Fernanda A. Werlang, Luiza Ribeiro,

Manoella V. Brentano e Guilherme A. Klein, da 2ªEM, foram classificados para a etapa final do

projeto Sophie Scholl, com exposição dos trabalhos num museu digital dedicado à Sophie

Scholl. Escolas Pasch de toda América Latina estão participando do projeto. Uma parte dos

trabalhos da primeira fase pode ser conferida em

https://www.youtube.com/watch?v=HQCZwjugXG8&authuser=0

Nossos estudantes têm participado desde o início, destacando-se com boas ideias.

Parabenizamos o grupo e desejamos que continuem engajados nos próximos encontros.

4.5 Simulado IAC - 9º Ano à 3ª Série

Na quarta-feira, dia 13/10, acontecerá o simulado IAC para as turmas do 9º Ano e EM. As

provas aplicadas serão do bloco 1.

https://www.youtube.com/watch?v=HQCZwjugXG8&authuser=0


5. Educação Profissional

Diversas atividades diferenciadas têm ocorrido ao longo do ano nas turmas de Cursos

Técnicos do Colégio Teutônia. Destacamos as práticas acontecidas recentemente nas turmas

de Agropecuária e também nas turmas de Eletrotécnica e Eletromecânica.

Cabe salientar a visita técnica realizada no último dia 02/10 à empresa CIGAM (Novo

Hamburgo) pela turma de Curso Técnico em Administração. A atividade possibilitou ampliar

os conhecimentos em aplicativos informatizados, na área de gestão.

Ao longo do mês de outubro e novembro estamos intensificando as divulgações junto às

empresas e instituições de ensino do município e região, com o objetivo de divulgar as

oportunidades de formação profissional existentes através dos Cursos Técnicos do Colégio

Teutônia.

6. 17º Encontro Nacional de Danças da Rede Sinodal de Educação

Aprecie, na noite de hoje, às 19h30min, os estudantes do CT na live do Encontro

Nacional de Danças da Rede Sinodal de Educação no canal do Youtube CT!



7. Amanhã, Sábado, Segunda e Terça-feira!

Amanhã, dia 09/10, o CT estará fechado. Na segunda-feira, 11/10, teremos o recesso em

razão da antecipação do Dia do Professor. No dia 12 teremos Feriado Nacional. Desejamos um

bom final de semana e bom recesso e feriado às famílias e estudantes do CT.

8. Momento Cultural
No dia 15/10, sexta-feira, em homenagem ao Dia do Professor e à Semana da Criança,

os estudantes e professores do CT participarão de um momento cultural com apresentações
artísticas de alguns grupos das atividades extraclasse do CT. Os grupos que participarão desse
momento serão: Conjunto instrumental, Coral Infantil, Coral Juvenil e Danças.

Desejosos de um bom final de semana, recesso e feriado, reiteramos o convite para

assistirem à programação do 17º Encontro Nacional de Dança da Rede Sinodal, com

organização e realização do CT, na noite de hoje, às 19h30min, no canal do Youtube CT.

Prestigiem nossos estudantes!

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor


