
Teutônia, 15 de outubro de 2021.

Circular 36/2021.

15 de Outubro - é dia para celebrar!

Compartilhamos com nossa comunidade escolar a alegria de celebrarmos, na data de

hoje, o Dia do Professor, mas também da Secretária, dos Profissionais da TI, dos colegas da

Zeladoria, das Coordenações Pedagógicas, dos colegas dos setores Administrativos, Auxiliares

de Ensino, Recepção... 15 de outubro é Dia do Professor. Aqui no CT celebramos o dia de

todos aqueles que fazem a diferença na vida de nossos estudantes, afinal, no ambiente

escolar todos somos educadores seja pela docência, pela função, pela responsabilidade que

se dá em cada atribuição e, acima de tudo, pelo exemplo de vida.

Na data de hoje reconhecemos e agradecemos a todo corpo de trabalho de nossa

instituição o engajamento coletivo em prol da formação de pessoas. Seguiremos assim, com

as bênçãos de Deus, fazendo a diferença porque acreditamos no potencial transformador de

um contexto educativo qualificado a partir de seu projeto pedagógico, de estruturas

qualificadas e de pessoas alinhadas com os propósitos educacionais de nossa mantenedora.

Compartilhamentos:

1.Rematrículas

Às famílias e responsáveis que já realizaram o procedimento de rematrícula

agradecemos pela confiança e pela oportunidade de seguirmos juntos no projeto de

formação educacional de vossos filhos em 2022. Seguimos à disposição de famílias e

responsáveis que precisam ajustar situações ou alinhar circunstâncias para o ano

vindouro.

2. Berçário

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

No próximo sábado, dia 23/10, as turmas Berçário I e II estarão compartilhando seus

projetos de pesquisa com as famílias. Um convite especial será encaminhado durante a

semana!

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.

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


3. Educação Infantil

3. 1 Projeto “Boa tarde na Igreja”
Na próxima semana, iniciaremos, nas turmas do Infantil III, IV e V o projeto: "Boa tarde

na Igreja". Na primeira sexta-feira de cada mês, teremos um momento de espiritualidade
para celebrar a vida!

Na ocasião, vamos narrar histórias, cantar e meditar. Entendemos como muito
importante, nos tempos atuais, o cultivo da espiritualidade desde a infância.

A atividade fundamentam-se no Projeto Pedagógico do Colégio Teutônia que
compreende a 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.”  Paz e bem.

4.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano
4.1 Mostra Científica 2021 - “A casa é sua, mas o mundo é nosso!”

Será amanhã, sábado, 16/10, a apresentação dos trabalhos de iniciação científica dos
estudantes do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental. Pedimos que os responsáveis atentem e
respeitem os horários estabelecidos e que constam na Agenda Escolar. Os estudantes devem
vir uniformizados e a entrada da família se dará pelo Pórtico. As exposições acontecem nas
salas de aula dos estudantes. Não é necessário trazer material escolar.

As famílias dos estudantes do 4º Ano B que estarão participando da competição de
atletismo no sábado poderão visitar a Mostra Científica dos filhos na segunda-feira, dia
18/10, das 11 horas às 12h15min. Durante a manhã de segunda-feira também faremos uma
exposição interna dos trabalhos para as demais turmas dos Anos Iniciais.

Abaixo, segue 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.

4.2 Turmas 2º Ano A e B
As turmas do 2º Ano A e B darão início ao estudo sobre o bairro. Como parte das

atividades, farão a leitura do livro "Meu bairro é assim", de César Obeid. Pedimos a
colaboração das famílias que ainda não enviaram o livro para que o façam durante a próxima
semana.

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

5.1 Atenção turmas do 8º, 9º Ano e Ensino Médio - CT Solidário
Nome do projeto: CT Solidário;
Momento do encontro: Na terceira 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.”

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


Quando será o primeiro encontro? Dia 18/10.
Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT.

5.2 Terceirão 2021 - Simulado ENEM

Amanhã, sábado, das 8 às 13 horas, na sala A 206, acontece a 2ª etapa do simulado

ENEM on-line para os estudantes da 3ªEM. Serão aplicadas provas de Matemática, Biologia,

Química e Física.

5.3 Simulado IAC - 9º Ano e Ensino Médio

Na próxima quarta-feira, às 7h20min, acontecerá o simulado IAC. Serão aplicadas provas

do bloco 2.

5.4 Provas Extras - 5º Ano à 3ª Série do EM

Na quarta-feira, 20/10, das 13h30min às 15h10min, na sala A 204, acontecerão as

provas extras para os estudantes que entregaram requerimento de avaliações não realizadas.

5.5 Reunião com Famílias, Estudantes e Professores do 9º Ano

Enviamos no dia de ontem, quinta-feira, via App CT, um convite para um momento em

família (pais e/ou responsáveis e estudantes) aqui no CT no dia 19/10, terça-feira, às 19 horas,

no auditório central. Aguardamos vocês!

Abençoado final de semana a toda a comunidade escolar do CT.

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor


