
 
 
 

                                                                                    

 
                                                                                          Teutônia, 05 de novembro de  2021. 

 

                                                                                                                           Circular 39/2021.   

  

  

 

 

CT Solidário - Juntos por um Natal mais Feliz! 

 

O objetivo é arrecadar brinquedos em bom estado para serem doados às crianças 

carentes do município de Teutônia. Embalagens para embrulhar os presentes também serão 

aceitos. A campanha é uma parceria entre o CT e a Comunidade Paz de Confissão Luterana 

do bairro Teutônia. O ponto de arrecadação é junto à recepção do CT, de 08/11 até 30/11. 

Que possamos ter um Natal com mais inclusão, em que as diferenças entre as pessoas sejam 

sanadas pela presença de Deus-criança em nossa comunidade. 

 

Cronograma de datas: novembro e dezembro 

Para organização das famílias, segue o cronograma com algumas datas relativas ao 

final do ano letivo de 2021: 

 

08 a 19/11 – Provas Trimestrais do Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio; 
01/12 - 11 horas - Entrega de boletins aos estudantes - Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano e 
Ensino Médio; 
02 a 08/12 - Semana de aulas de recuperação - Ensino Fundamental  - 5º ao 9º Ano e Ensino 
Médio; 
06 a 10/12 - Vivências de Celebração Natalina e Entrega de Portfólios - Educação Infantil;  
09/12 - 19 horas - Celebração Natalina e Noite do Pijama do Ensino Fundamental - 1º ao 4º 
Ano; 
09 a 15/12 - Semana de Exames - Ensino Fundamental - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio; 
10/12 – Encerramento das aulas – Educação Infantil e Ensino Fundamental -  1º ao 4º Ano; 
13 a 17/12 - Semana recreativa/facultativa - para estudantes da Educação Infantil  
13 a 17/12 – Entrega de Portfólios - Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano; 
16/12 - 16 às 19 horas - Entrega dos resultados finais - para estudantes em exame do 5º Ano 
do EF e EM; 
17/12 - Encerramento das atividades do CT Integral;  
17/12 - 19h30min – Formatura da 3ª Série do Ensino Médio. 

 



  

 

 Compartilhamentos: 

 

1. Berçário 

1.1 Mostra Científica  

               Amanhã, 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 horas às 10h30min. 

 

2. Educação Infantil 
2.1 Protetor Solar e Repelente 
Com a chegada dos dias mais quentes, pedimos que os estudantes já venham de casa 

com protetor solar e repelente aplicados. Importante que os deixem na mochila para o caso 
de necessidade de reaplicação. 

 
3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1- Confirmação de Turma de 1º Ano 2022 no Turno Tarde 
Conforme comunicado na circular anterior, está confirmada a turma de 1º Ano do 

Ensino Fundamental no turno da tarde para as famílias que registraram interesse via 
secretaria acadêmica do CT. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 13h15min às 
17h45min. A matrícula desses estudantes já está efetivada. Caso a família tenha interesse, 
será oferecido CT Integral, para estes estudantes,  no turno da manhã. 

 
4. CT Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental 

4.1 Protetor Solar e Repelente 
Com a chegada dos dias mais quentes, pedimos que os estudantes já venham de casa 

com protetor solar e repelente aplicados. Importante que os deixem na mochila para o caso 
de necessidade de reaplicação. 

 

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

5.1 Conselho Diagnóstico 

Na próxima terça-feira, 09/11, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 

7º A e B, 8 Ano; 2ª e 3ª EM. As fichas de acompanhamento serão enviadas, via App CT e e-

mail, no sábado, 13/11. Durante a semana, nos casos em que houver indicação, as 

coordenações de nível farão contato para agendamento de conversa com as famílias. 

 

5.2 Famílias do 5º Ano A e B 

Agradecemos a participação dos pais/responsáveis pelos estudantes na noite da 

última quinta-feira quando desenvolvemos o "Programa de Desenvolvimento e Vivência de 

Habilidades Sociais Básicas" com os familiares. Foi um momento especial com trocas e 

vivências. 



 

5.3 Famílias do 5º Ano A e B 

Na próxima sexta-feira, dia 12/11, durante a aula de Educação Física do 5º Ano A e B, 

será realizada a aula “sobre rodas”, para a qual os estudantes poderão trazer bicicleta, skate, 

patins, roller ou carrinho de rolimã. 

Importante:  Cada estudante será responsável pelo seu material, comprometendo-se 

a não utilizá-lo no horário de intervalo ou em durante outro período de aula. 

Em caso de chuva, esta aula será transferida. 

 

5.4 Provas Trimestrais - 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio 

De 08/11, segunda-feira, a 19/11, sexta-feira, acontecerão as provas trimestrais do 

último trimestre. Os cronogramas foram enviados pelo App e também estão disponíveis nas 

salas de aula de cada turma.  

 

6. Educação Profissional 

Ocorrem nos dias 05  e 06/11 as provas do processo seletivo de bolsas para os Cursos 

Técnicos de 2022 do Colégio Teutônia. 

Além da avaliação escrita, também serão observados critérios socioeconômicos, bem 

como critérios específicos das cooperativas no caso das bolsas advindas da CERTEL e da 

LANGUIRU. 

 

7. Conjunto Instrumental 

No dia 08/11, segunda-feira, não haverá ensaio do Conjunto Instrumental com o 

Professor Lucas Eduardo Grave. Esse ensaio será recuperado nas próximas semanas. 

 

 

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

 

   Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

 



 


