
 

 
 

                                                                                    

 
                                                                                                 Teutônia, 22 de outubro de 2021. 

 

                                                                                                                             Circular 37/2021.    

 

Lançamos nossa nova marca e com ela a campanha 2022 e o selo alusivo aos 70 Anos 

  

 O selo comemorativo aos 70 anos da Fundação Agrícola Teutônia e, por consequência, 

do CT estão integrados às divulgações da nova marca e campanha de matrículas para 2022. O 

enunciado chama para o nosso grito de “VIVA”, que é das lembranças de quem vive aqui, afinal, 

são 70 anos compartilhando conhecimentos, sonhos e conquistas. Somos feitos desses 

momentos! Dos estudantes que viveram e vivem aqui. Um VIVA ao conhecimento! Um VIVA à 

transformação! Um VIVA ao futuro! Um VIVA aos 70 anos do CT! 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Matrículas de Novos Estudantes para 2022  

Nosso grito de VIVA aos 70 anos do CT quer contar com o eco de estudantes e comunidade 

escolar. Estamos em um momento especial do ano, quando recebemos as novas famílias e 

novos estudantes para conhecerem o projeto. A indicação, o engajamento da comunidade 

escolar neste momento em que colocamos o projeto educacional à serviço do projeto de vida 

de famílias e novos estudantes é condição de grande importância para a instituição.  Contamos 

com o apoio de todos!  

 

2. Dia Nacional do Livro 

No dia 29/10 comemoramos o Dia Nacional do Livro. Estudantes do 1º ao 6º ano participarão 

de Contação de Histórias e Sarau literário, organizados em forma de Atividade Especial pela 

Bibliotecária do CT. 

 

3. Educação Infantil 

3.1 Saudações, famílias! 

Com muita alegria, lembramos que, na  próxima semana, a Educação Infantil estará na 

sua semana de "Mostra Científica do CT", com o tema "A casa é sua, mas o mundo é nosso". 

O evento acontecerá no auditório central do CT, das 16 horas até às 18h30min, com  a 

seguinte formatação: 

26/10, terça-feira - Aberto para visitação dos pais do Infantil I A, II A e II B; 

27/10, quarta-feira - Aberto para visitação dos pais do Infantil III A, III B, IV A e IV B; 

28/10, quinta-feira - Aberto para visitação dos pais do Infantil V A e V B. 



Ao chegar no colégio, entrando pelo pórtico do CT, os responsáveis devem dirigir-se até 

a sala de seu filho/sua filha e, juntos, irem para o Auditório Central. 

Devido ao amplo espaço do auditório e distribuição das turmas em diferentes dias, será 

permitida a visitação de até 3 familiares por estudante. 

Aguardamos vocês para prestigiar as descobertas de nossos pequenos pesquisadores. 

 

4.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
4.1 Projeto Estudante Leitor - 3º ano A, B e C 

Estudantes das turmas devem iniciar a leitura do livro “É proibido miar”, de Pedro 

Bandeira, na próxima semana, e mantê-lo na mochila.  

 

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

5.1 Atenção, famílias do 6º Ano ao Ensino Médio 

Seguem as informações para os estudantes classificados para a 2ª fase da 16ª OBMEP: 

Data da prova: 06/11/2021 - sábado 

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Teobaldo Closs, na Rua Júlio 

Stumm, 245, em Canabarro. 

Horário: 14h30min.  

Os estudantes classificados receberão o cartão informativo na segunda-feira, dia 25/10, 

devendo apresentá-lo junto a um documento original de identidade (carteira de identidade, 

certidão de nascimento ou carteira escolar), no local da prova. 

O deslocamento até o local da prova fica sob responsabilidade da família. 

 

5.2 Conselho Diagnóstico 

Na próxima terça-feira, 26/10, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 5º 

A e B, 6º, 9º Ano e 1ª Série do EM. As fichas de acompanhamento serão enviadas, via App CT, 

no sábado, 30/11. Durante a semana, nos casos em que houver indicação, as coordenações de 

nível farão contato para agendamento de conversa com as famílias. 

O Conselho do 7º A e B, 8º Ano; 2ª e 3ª EM será realizado no dia 09/11/2021. 

 

5.3 Famílias do 5º Ano 

Reservem o dia 04/11, às 19 horas, para uma aula-vivência com Daniela Abreu, 

profissional que desenvolveu com as turmas de 5º Ano o "Programa de Desenvolvimento e 

Vivência de Habilidades Sociais Básicas". Será um momento de troca muito especial! 

 

5.4 Famílias do 5º ao 8º Ano 

Segue, anexo, o cronograma de avaliações trimestrais, que ocorrerão de 08 a 

19/11/2021. 

 

 

 



5.5 Exames de Proficiência em Língua Alemã - 7º Ano à 3ª EM 

Prezadas famílias! Na manhã deste sábado, 23/10, estaremos encaminhando o 

cronograma dos exames de proficiência em Língua Alemã que acontecem na terça e quarta-

feira da próxima semana, 26 e 27/10, com o horário da prova escrita e da prova oral. Os 

estudantes devem comparecer na sala A 209 no horário descrito no cronograma. Esses exames 

estão sendo custeados pela iniciativa Pasch e visam à testagem dos conhecimentos na Língua 

Alemã. Reforçamos a importância de todos inscritos comparecerem no horário estipulado, 

uma vez que teremos um avaliador externo com agenda programada. Eventuais dúvidas 

podem ser sanadas com a professora Angelita Lohmann através da plataforma classroom ou 

pelo e-mail angelita.lohmann@colegioteutonia.com.br 

Desejamos bons estudos e bom desempenho a nossos estudantes! 

 

6. Educação Profissional 

No dia 30/10, sábado, às 08h30min, os estudantes e professores da turma de 

Administração irão realizar uma visita técnica na Hidrelétrica de Boa Vista (CERTEL). A atividade 

é parte do componente curricular de Gestão Social e Ambiental. 

Diversas atividades práticas têm sido realizadas nas turmas de Cursos Técnicos da 

Educação Profissional como forma de aproximar conhecimentos teóricos e práticos. No dia 

21/10 o professor Eduardo Schaedler realizou atividade prática no laboratório de Eletrotécnica 

do Colégio com a turma do Curso Técnico de Eletrotécnica e Eletromecânica. Na oportunidade 

os estudantes desenvolveram uma fonte de energia. 

 

7. Aferição de Temperatura 

A partir do dia 03/11 a aferição de temperatura nas portarias do CT não acontecerá 

mais. As famílias devem seguir e reforçar a prática da lavagem das mãos, o uso de máscaras 

bem como a frequência da assepsia das mãos em álcool gel que seguirá à disposição nos 

ambientes de entrada e saída, e nos setores coletivos dos prédios. Havendo necessidade de 

retomarmos a aferição, comunicaremos. Demais protocolos seguem vigentes. 

 

8. Recesso e Feriado 

Para organização das famílias, retomamos a informação do calendário escolar que prevê 

recesso em 01 e feriado nacional em 02/11. No sábado, 30/10, o CT atenderá normalmente. 

 

9.Etapa do Estadual Sub-14 de Atletismo FAERGS no CT 

Amanhã, sábado, o CT receberá a etapa estadual de Atletismo Sub-14 organizada pela 

Federação Gaúcha de Atletismo. Nos turnos manhã e tarde está autorizada a participação  de 

pais e estudantes em caráter geral para assistirem às provas. Aos maiores de 18 anos, será 

exigido o Passaporte Vacinal com a 1ª dose. 

 

 10. Colônia de Férias  

Para 2022 esta modalidade não será oferecida pelo CT nos meses de janeiro e fevereiro. 

mailto:angelita.lohmann@colegioteutonia.com.br


 

11. Vamos ajudar nossa comunidade fazendo o bem? 

A partir do projeto do 4º Ano para a Mostra Científica do CT, surgiu mais uma "semente" de 

esperança. Que tal contribuir com 1 alimento não perecível para ajudar as famílias acolhidas 

pela Liga de Combate ao Câncer de Teutônia? A caixa está disponível próximo à recepção do 

CT, no hall de entrada do Prédio A. 

 

  
 

       
 
  
 Até segunda-feira! Bom e proveitoso final de semana a toda comunidade escolar CT! 

 

 

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 








