
Teutônia, 12 de novembro de  2021.

Circular 40/2021.

Prezados Estudantes e Famílias CT!

Na medida em que chegamos à quase metade de novembro intensificam-se os registros

de datas e situações que fazem alusão às atividades previstas nas próximas semanas. Abaixo

estão lançados, novamente,  registros com vistas à organização  de estudantes e  famílias.

Outrossim registramos que nos próximos dias iniciaremos intensivamente a divulgação

da programação do SONHO de NATAL que neste ano acontecerá em sua terceira edição. Um

grande circuito de atividades para os mais diferentes públicos foi preparado para as noites de

início de dezembro. Participe do SONHO de NATAL! É chegado o tempo de renovar esperanças

a partir da fé no menino Jesus Cristo!

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 09/12 - Vivências de Celebração Natalina e Entrega de Portfólios - Educação Infantil;
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;
10/12 - Celebração Natalina e Noite do Pijama - 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;
23/12/21 a 05/01/22 - Férias Coletivas do CT - o Colégio estará fechado.



Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano
1.1 Celebração Natalina e Noite do Pijama
Para organização das famílias, comunicamos que a Celebração Natalina e a Noite do

Pijama estão sendo organizadas para o dia 10/12, sexta-feira, das 19 às 22 horas. Como ainda
estamos em tempos de pandemia, não temos autorização para passar a noite no colégio.

1.2 Portfólios de Educação Física
Retomando: estudantes que perderam o portfólio de Educação Física devem solicitar

um novo, com o monitor Paulo, mediante pagamento de R$ 25,00.

2.  Ensino Fundamental -  5º ao 9º Ano e Ensino Médio
2.1 Conselho Diagnóstico
Lembramos que amanhã, 13/11, as fichas de acompanhamento do Conselho Diagnóstico das

turmas do 7º A e B, 8º Ano; 2ª e 3ª EM serão enviadas às famílias via APP. Em caso de indicação, as
famílias serão contatadas para agendamento de conversa.

2.2 Prova Extra
Na próxima quarta-feira, 17/11, às 13h30min, na sala A 204, será realizada a prova extra para

os estudantes do 5º Ano ao Ensino Médio que entregaram requerimento até o dia 12/11. No dia
24/11, quarta-feira, será realizada prova extra para estudantes que entregarem requerimento até
19/11.

3. Educação Profissional

Com a proximidade do final de ano letivo e a conclusão de diversos componentes

curriculares em todas as turmas de Cursos Técnicos, é preponderante o comprometimento

dos estudantes para com os resultados finais.

Leituras, realização de Atividades Presenciais Supervisionadas (APS) e atividades

práticas são necessárias para que os objetivos individuais e coletivos sejam atingidos.

4. Mostra de Teatro.

No dia 17/11, quarta-feira, às 19h30min, acontecerá, no auditório do CT, a Mostra de

Teatro onde serão apresentadas as peças que foram ensaiadas neste ano de 2021. Os lugares

serão limitados, com retirada de ingressos por ainda estarmos com restrições em função da

pandemia. A retirada desses ingressos iniciou dia 10/11 e pode ser feita com o professor da

atividade, Marcos Cardoso, ou com o Coordenador das atividades extraclasses, Harry Baukat.

No dia da apresentação, também haverá transmissão simultânea. Para maiores de 18 anos, a

apresentação da carteira vacinal com comprovação de primeira dose é norma para ingresso

em eventos coletivos, abertos ao público. Maiores de 60 precisam comprovar as doses 1 e 2

da vacinação Covid-19.

5.Recital de Música

No dia 19/11, sexta-feira, às 19h30min, acontecerá, no auditório do CT, o Recital dos

estudantes de música do CT, apresentando um pouco do que foi trabalhado neste ano de



2021. Os professores estão comunicando e organizando suas apresentações com os

estudantes. Os lugares serão limitados, com retirada de ingressos por ainda estarmos com

restrições em função da pandemia. A retirada desses ingressos iniciou dia 08/11 e será feita

com o professor de cada instrumento ou com o Coordenador das atividades extraclasses,

Harry Baukat. No dia da apresentação, também haverá transmissão simultânea. Para maiores

de 18 anos, a apresentação da carteira vacinal com comprovação de primeira dose é norma

para ingresso em eventos coletivos, abertos ao público. Maiores de 60 precisam comprovar as

doses 1 e 2 da vacinação Covid-19.

6. Futsal

Na próxima sexta-feira, dia 19/11, algumas categorias do futsal do CT farão amistoso

contra a equipe do Colégio Pastor Dohms de Taquari. Os jogos acontecerão entre às 14 horas

e 16h30min no ginásio do CT.

7. Estacionamento em frente ao CT

A partir de 13/11, amanhã, o estacionamento em frente ao CT estará fechado. Não

estará mais disponível. Pedimos compreensão para com as situações que se desdobrarem

deste momento em diante até a finalização das ações previstas.

8. Férias Coletivas CT

Para organização da comunidade escolar, informamos que no período de 23/12/21 a

05/01/22 o CT estará fechado em razão de férias coletivas.

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

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor


