
 
 
 

                                                                                    

 
                                                                                                 Teutônia, 29 de outubro de 2021. 

 

                                                                                                                             Circular 38/2021.   

  

Norovírus, Mão-Pé-Boca, Covid 19… O que, como e qual a melhor forma de nos 

protegermos? 

 Nesta semana recebemos em nossa instituição a Vigilância Sanitária de Teutônia com 

vistas a instrumentalizar nosso corpo técnico para com as ações sanitárias em relação ao 

norovírus e também à questão da doença mão-pé-boca. Entendendo: 

A-  O norovírus é um tipo de vírus com alta capacidade infecciosa e de resistência que provoca 

sintomas como diarreia, vômitos e febre alta. 

B- A doença mão-pé-boca é uma enfermidade contagiosa causada por vírus que habitam, 

normalmente, o sistema digestivo e também podem provocar estomatites (espécie de afta que 

afeta a mucosa da boca). Embora possa acometer também os adultos, ela é mais comum na 

infância, antes dos cinco anos de idade. O nome da doença se deve ao fato de que as lesões 

aparecem mais comumente em mãos, pés e boca. 

c- Indicações: ainda que mantenhamos o uso do Álcool 70° em razão da Covid-19,  a utilização  

de sabão neutro na constante lavagem das mãos e na higienização de superfícies mostra-se de 

grande eficácia. Pelas características do norovírus e da doença mão-pé-boca o sabão neutro 

deve ser, inclusive, intensificado na limpeza de superfícies. Importante, igualmente, é a 

lavagem cuidadosa de alimentos crus e frutas. Hábitos de higiene intensificados farão toda a 

diferença! Há muita informação disponível. Recomendamos que as famílias leiam sobre o 

assunto. Afinal, estamos às vésperas de um feriadão e queremos, acima de tudo, nos manter 

saudáveis para aproveitarmos as boas horas para as mais diferentes atividades. E não nos 

esqueçamos: a Covid 19 não acabou! 

 

Compartilhamentos: 

 

1. Berçário 

 

1.1 Mostra Científica - Berçário CT  

               No próximo sábado, dia 06/11, as turmas Berçário I e II estarão compartilhando seus projetos 

de pesquisa com as famílias. Com o tema central "A casa é sua, mas o mundo é nosso!", a 

exposição integra a natureza em sua totalidade. O evento acontecerá no prédio do Berçário, 

das 8 às 10h30min. 

 



1.2 Recesso e feriado 

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

recesso em 01/11 e feriado nacional em 02/11.  

 

2. Educação Infantil 

2.1 Mostra Científica 

Durante a última semana, a Educação Infantil expôs e apresentou suas descobertas na 

VII Mostra Científica do CT. Acreditamos fortemente em um ensino por meio da pesquisa e que 

tenha como principal aliado a curiosidade do estudante. Sabemos que as mentes 

questionadoras de nossos pequenos estão, a todo tempo, buscando descobrir o que e como 

as coisas acontecem ao seu redor… Como as minhocas vivem? Quais são os animais ameaçados 

de extinção? Quais animais passeiam pelo CT? Como conviver, cuidar e respeitar cada um 

deles? Você sabe a função das formigas para o meio ambiente? E das aranhas? UFA! Quantas 

perguntas... essas e muitas outras são respondidas com facilidade pelos estudantes  do CT. 

Puro mérito de suas curiosidades! 

A nós, educadores, coube a missão de acolher os questionamentos e auxiliar as crianças 

na construção de suas buscas por respostas. Busca essa que, a cada ano, incentivamos mais. 

Com o propósito de formar pessoas que não se cansam de aprender e, principalmente, que 

acreditam em seu potencial de encontrar respostas. 

Muito obrigada, comunidade CT, por acreditar e VIVER esse propósito conosco. 

VIVA ao conhecimento! VIVA à pesquisa! VIVA AO CT! 

 

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1- Confirmação de Turma de 1º Ano 2022 no Turno Tarde 
Devido ao número de interessados, informamos que, a partir de 2022, teremos uma 

turma de 1º Ano do Ensino Fundamental no turno da tarde. As famílias que registraram 
interesse via secretaria acadêmica  do CT já estão com a matrícula efetivada. As aulas serão de 
segunda a sexta-feira, das 13h15min às 17h45min. 

Famílias que tiverem interesse podem fazer matrícula para o CT Integral no turno da 
manhã. 

 
3.2  Uso do Uniforme 
Pedimos a colaboração das famílias para que observem se o uniforme de seu/sua 

filho/filha está de acordo com a listagem que compõe o “Rol de Peças do Uniforme Escolar 

2021”, disponível na aba download do site do colégio. Pedimos especial atenção a shorts e 

bermudas. Devem atender, igualmente,  às orientações do rol de peças da instituição! 

 

3.3 Projeto Fazer o Bem - 2º Ano B 

Na próxima quarta-feira, dia 03/11, os estudantes do 2º Ano B, acompanhados da 

professora regente da turma e de três pais representantes, farão a entrega de brinquedos para 

a turma do 2º Ano da EMEF 24 de Maio. A atividade integra a programação do Mês das Crianças 

e o Projeto Fazer o Bem, da Reforma Luterana.  



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

4.1 Uso do celular em sala de aula 

Pedimos a colaboração das famílias no sentido de orientar seus filhos para a importância 

da concentração em sala de aula. O uso do celular no CT é permitido apenas para fins 

pedagógicos, sob orientação dos professores. Quando utilizado pelos estudantes para outros 

fins, acaba trazendo distração e prejudicando a capacidade de atenção. Os celulares devem 

permanecer desligados e guardados na mochila. Caso a família necessite contatar o estudante, 

poderá fazê-lo via Recepção pelos telefones 3762-4040 ou 3762 6025. 

 

4.2 Provas Trimestrais  

De 08 a 19/11 acontecerão as avaliações trimestrais. Os cronogramas com datas e 

horários estão disponíveis nos murais das salas de aula de cada turma e também foram 

enviados via App para as famílias.  

Lembramos que para aprovação, sem exame, prevalecerá a média sete (7) nos 

trimestres, com os respectivos pesos: três (3) para o 1º e 2º trimestre e quatro (4) para o 3º 

trimestre. Ao final do 3º trimestre, o estudante que atingir média sete (7) no ano em todos os 

componentes curriculares é considerado aprovado. Ao estudante que não atingir a média, é 

oportunizada uma semana com aulas de recuperação e, após, uma nova avaliação denominada 

exame. Após a realização do exame, em formato de prova única,  a nota cinco (5) é condição 

para aprovação. 

As avaliações trimestrais representam 50% do peso das notas do  5º ao 8º Ano. Do  9º 

Ano ao Ensino Médio 40% das notas do trimestre. Os estudantes têm plenas condições de 

aprovação sem exame no ano letivo. Portanto, pedimos às famílias que os incentivem a se 

dedicarem ao máximo durante este período. 

 

4.3 Convite às Famílias 

No âmbito da iniciativa PASCH, o Goethe-Institut na América do Sul cordialmente 

convida para a abertura da primeira exposição on-line de Realidade Virtual, intitulada "Sophie 

Scholl - História(s) de Coragem Civil" , no dia 12 de novembro às 14 horas. Estudantes da 1ª e 

2ªEM do CT fazem parte da exposição final do projeto com suas produções. Acessem o link e 

prestigiem nossos estudantes! https://bit.ly/3vGpvel 

 

4.4 Uso do Uniforme 

Pedimos a colaboração das famílias para que observem se o uniforme de seu/sua 

filho/filha está de acordo com a listagem que compõe o “Rol de Peças do Uniforme Escolar 

2021”, disponível na aba download do site do colégio. Pedimos especial atenção a shorts e 

bermudas.  

 

4.5 Estudantes do 5º Ano ao Ensino Médio 

Na próxima quinta-feira, 04/11, faremos o dia da fantasia para os "maiores". Estudantes 

do 5º Ano ao Ensino Médio estão convidados a virem fantasiados. 

https://bit.ly/3vGpvel


 

4.6 Atenção Famílias do 6º Ano ao Ensino Médio - 2ª Fase da OBMEP 

Lembramos 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 deverão se apresentar no local descrito portando cartão informativo e 

um documento original de identidade (carteira de identidade, certidão de nascimento ou 

carteira escolar).  

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

 

4.7 Conselho Diagnóstico 

Lembramos que as fichas de acompanhamento do Conselho Diagnóstico das turmas do 

5º A e B e 6º Ano, realizado no dia 26/11, serão enviadas, via App CT, amanhã, 30/11. Nos casos 

em que houve indicação, as coordenações de nível estão fazendo contato para agendamento 

de conversa com as famílias. O Conselho Diagnóstico  do 7º A e B, 8º Ano; 2ª e 3ª EM será 

realizado no dia 09/11/2021. 

 

4.8 Famílias do 5º Ano A e B 

Está confirmada, para o dia 04/11, às 19 horas, no Auditório Central, a aula vivência com 

Daniela Abreu, profissional que realizou com as turmas de 5º Ano o "Programa de 

Desenvolvimento e Vivência de Habilidades Sociais Básicas". Em razão do distanciamento 

social, pedimos a compreensão das famílias para que apenas um responsável participe. Será 

um momento de troca muito especial! 

 

4.9. Famílias do 7º Ano A e B 

A partir da próxima semana, as turmas do 7º Ano A e B iniciarão um "Programa de 

Desenvolvimento e Vivência de Habilidades Sociais Básicas", com a profissional Daniela Abreu, 

cujo objetivo é desenvolver habilidades sociais básicas próprias para a faixa etária 

correspondente: comunicação, cooperação, autorregulação, respeito às diferenças, 

autorresponsabilidade. Os encontros serão realizados no turno de aula. A programação 

também conta com momentos específicos com as famílias, os quais serão informados via 

circular. 

 

5. Educação Profissional 

O Colégio Teutônia está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de 

estudos da Educação Profissional 2022. As provas ocorrem nos dias 05 e 06 de novembro. As 

bolsas são para os cursos técnicos em Agropecuária, Administração, Eletrotécnica e 

Eletromecânica. Os interessados devem acessar o site do Colégio 



(www.colegioteutonia.com.br) e preencher o formulário de inscrição. Mais informações pelo 

e-mail secretariatecnicos@colegioteutonia.com.br e pelo fone (51) 3762-4040. 

6. Recesso e Feriado 

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

recesso em 01/11, segunda-feira, e feriado nacional em 02/11, terça-feira. 

 

7. Errata - Sábado, dia 30 - CT fechado 

Na Circular passada informamos, equivocadamente, atendimento normal para o 

sábado, dia 30/10. Contudo o CT estará fechado nessa data, véspera do feriado.  

 

8. 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. 

 

  
 

        Bom, proveitoso e abençoado final de semana, recesso e feriado a toda comunidade 
escolar CT!  

 

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

http://www.colegioteutonia.com.br/


12 de NOVEMBRO 2021
14h BRA/ARG - 13h VEN/BOL - 12h PER/COL

da primeira exposição on-line
das escolas PASCH/Fit apoiadas
pelo Goethe-Institut.

CONVITE

VERNISSAGE



PREZADO(A)S SENHORE(A)S

No âmbito da iniciativa PASCH, o Goethe-Institut na América do Sul
cordialmente convida para a abertura da primeira exposição on-line de
Realidade Virtual, intitulada 
"Sophie Scholl - História(s) de Coragem Civil", no dia
12 de novembro às 14h BRA/ARG,13h VEN/BOL,12h PER/COL.
 
Este será um passeio virtual pelo museu, onde *s senhor*s, poderão entrar
em salas projetadas pelos jovens do projeto, nas quais são mostradas suas
diversas obras artísticas.

No link a seguir acesse e deixe-se inspirar nas reflexões dos estudantes
sobre o tema "coragem civil e compromisso social".

Launch meeting-Zoom:  https://bit.ly/3vGpvel


