
Teutônia, 19 de novembro de  2021.

Circular 41/2021.

Estudantes CT possuem seguro para acidentes emergenciais nos 365 dias do ano!

Todo corpo discente do CT, os estudantes, possuem seguro contra acidentes

emergenciais nas 24 horas dos 365 dias do ano, dentro e fora do ambiente CT. Ocorrências

que demandam atendimentos dessa natureza com profissionais, a exemplo de dentistas,

traumatologistas, pediatras e outros mais que atuam com questões do âmbito da saúde,

estão abrangidos pela apólice. As coberturas de serviços hospitalares emergenciais também

estão inclusas e profissionais como fisioterapeutas, na necessidade de um acompanhamento

de recuperação, igualmente são abarcados pela cobertura que é válida em todo o território

nacional. Havendo a necessidade do atendimento emergencial, os responsáveis do (a)

estudante executam os pagamentos até a alta do (a) estudante, encaminhando os

documentos fiscais, médicos e hospitalares, para a secretaria do CT que abrirá o processo de

reembolso junto à seguradora. Importante: cada evento emergencial é reembolsado até o

teto limite de R$10.000,00. Dúvidas e maiores informações podem ser dirimidas com a colega

Marines, secretária acadêmica do CT.

Compartilhamentos:

1.Berçário

1.1 Semana do Bebê

Na semana de 22 a 26/11, celebramos a "Semana do Bebê". Com o intuito de estreitar

ainda mais os laços afetivos, teremos uma programação super especial para estes dias. As

famílias estarão recebendo todas as informações através de mensagem pelo APP

institucional. Nossos pequenos passarão por ricas e intensas vivências, construindo assim,

muitas memórias afetivas. Já para os pais ou responsáveis de cada bebê, estamos planejando

um encontro com a nutricionista Cristiane Klein, que irá abordar o tema: Alimentação

saudável na infância. Este encontro será no dia 23/11, das 19 às 20 horas, no Berçário CT. Um

convite especial foi encaminhado no dia de hoje. Um super abraço, Educadoras do Berçário

CT.

1.2 Cronograma de datas: novembro e dezembro
Para organização das famílias, segue o cronograma com algumas datas relativas ao

final do ano letivo de 2021:



22 a 26/11 - Semana do Bebê;
23/11 - 19 horas - Encontro com a Nutricionista;
10/12 – Encerramento das aulas – Berçário;
13 a 17/12 - Semana recreativa/facultativa - para estudantes do Berçário (horário de aula);

2.Educação Infantil

2.1 Reta final:

Nas próximas semanas estaremos em intensos movimentos que nos encaminham ao

final do ano letivo.

Entre eles estão:

- As conversas individuais com as famílias, para as quais pedimos atenção aos dias e

horários agendados, pois a participação de todos é muito importante;

- Retorno dos portfólios de aprendizagem, que devem ser enviados pelos estudantes

junto com a folha do "Encontro Individual" preenchida;

- Ação CT Solidário - Juntos por um Natal mais feliz, que tem por objetivo arrecadar

brinquedos em bom estado que serão doados para as crianças carentes do município de

Teutônia.

Para essa ação, pedimos que as famílias enviem, junto com as crianças, os brinquedos

para doação, pois, em sala de aula, estaremos trabalhando com eles sobre a importância de,

desde cedo, sermos solidários e expressarmos amor e cuidado aos nossos semelhantes.

2.2 Cronograma de datas: novembro e dezembro

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

final do ano letivo de 2021:

06 a 08/12 - Vivências de Celebração Natalina e Entrega de Portfólios - Educação Infantil;
10/12 – Encerramento das aulas – Educação Infantil;
13 a 17/12 - Semana recreativa/facultativa - para estudantes da Educação Infantil (horário
de aula).

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Preparações para a Celebração Natalina
Estudantes do 1º ao 4º Ano devem trazer, na próxima semana, um vidro de conserva

de 540g, limpo e sem rótulo, e um colar de festas com luzinha piscante.

3.2 Cronograma de datas: novembro e dezembro

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

final do ano letivo de 2021:

10/12 – Último dia de aula - Ensino Fundamental -  1º ao 4º Ano;
10/12 - 19 às 22 horas - Celebração Natalina e Noite do Pijama - Ensino Fundamental - 1º
ao 4º Ano;



13 a 17/12 – Entrega de Portfólios - Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano (conforme
cronograma).

3.3 Bate-papo de passagem - 4º e 5º Ano

A passagem do 4º para o 5º Ano é um momento muito importante e esperado na

trajetória escolar dos estudantes. Pensando nisso, o CT realiza, todos os anos, um ritual de

passagem que marca o início deste novo ciclo. Na quinta e sexta-feira da próxima semana, 25

e 26/11, as turmas do 4º e 5º Ano realizarão um bate-papo sobre as expectativas e

experiências vividas no ano de 2021. Será um momento especial de compartilhamento de

vivências.

3.4 Piquenique Literário - 4º Ano A e B

A partir da exploração do livro Navegando pela Língua Portuguesa, de Douglas Tufano,

no dia 25/11, durante o horário de aula, as turmas participarão do piquenique literário;

Trazer: almofada ou manta, lanche individual e material de aula.

4. CT Integral EF

4.1 Gincana

Nos dias 26/11(sexta-feira) e 03/12 (sexta-feira), os estudantes do CT Integral participarão

de uma gincana, com o objetivo de integração e diversão nesta reta final de ano letivo. Nesses

dias, todos os estudantes do CT Integral poderão participar, inclusive aqueles que não estão

inscritos nas sextas-feiras. Para estes, as atividades iniciarão às 13h30min.

4.2 Cronograma de datas: novembro e dezembro - CT Integral
Para organização das famílias, segue o cronograma com algumas datas relativas ao

final do ano letivo de 2021:

26/11 - Gincana;
03/12 - Gincana;
17/12- Encerramento das atividades do CT Integral Educação Infantil e Ensino Fundamental.

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

5.1 Aulões Pré-ENEM - 3ªEM

Na semana antes das provas de Ciências da Natureza, nos dias 23 e 25/11, os estudantes

da 3ªEM terão os aulões de revisão de Química e Matemática com os professores do curso

Fênix Vestibulares, de Lajeado. Na oportunidade, os estudantes poderão retomar assuntos

recorrentes no ENEM e aproveitar para tirar as últimas dúvidas.

5.2 ENEM 2021



No domingo, 21/11, acontece a primeira etapa do ENEM 2021. Serão aplicadas provas das

áreas de Linguagem e Ciências Humanas, além da Redação. É importante ler as informações

no fôlder em anexo. O CT deseja uma ótima prova aos estudantes! Tranquilidade,

concentração e confiança!

5.3 Atenção turmas do 8º, 9º Ano e Ensino Médio - Projeto CT Solidário

No dia 22/11, das 14 às 15 horas, acontecerá o próximo encontro do projeto CT Solidário,

na sala D 102. O objetivo do momento é organizar atividades solidárias com os estudantes

voluntários do CT. Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT.

5.4 Educação Financeira - 8º Ano

Na quarta-feira, 24/11, às 07h45min, os estudantes do 8° Ano terão uma palestra sobre

Educação Financeira.

5.5 Habilidades Socioemocionais - 7º Ano A e B

Dando continuidade ao projeto de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, na

quarta-feira, 24/11, às 08h10min, as turmas do 7° Ano A e B terão mais um encontro com a

profissional Daniela Abreu.

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

Na quarta-feira, 24/10, das 13h30min às 15h10min, na sala A 204, acontecerão as provas

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

5.7 Olimpíada Matemática da Univates: fomentando o raciocínio lógico

Na próxima quarta-feira, 24/11, das 14 às 17 horas, os estudantes do 5º Ano à 3ª Série

do Ensino Médio, inscritos para a OMU, realizarão a prova no CT. Diferentemente das

edições anteriores, nas quais estudantes de dezenas de municípios do Estado se deslocavam

à Universidade, nesse ano a avaliação será na escola participante.

Locais das provas:

5º Ano à 1ªSérie do EM - Auditório Central;

2ª e 3ª EM -  Miniauditório.

Materiais: Cada dupla deverá levar calculadora, transferidor, compasso, esquadro,

régua, tesoura, lápis, borracha, cola e caneta.

5.8 Bate-papo de passagem - 4º e 5º Ano

A passagem do 4º para o 5º Ano é um momento muito importante e esperado na

trajetória escolar dos estudantes. Pensando nisso, o CT realiza, todos os anos, um ritual de

passagem que marca o início deste novo ciclo. Na quinta e sexta-feira da próxima semana,

25 e 26/11, as turmas do 4º e 5º Ano realizarão um bate-papo sobre as expectativas e



experiências vividas no ano de 2021. Será um momento especial de compartilhamento de

vivências.

5.9 Lembrete de datas - 5º Ano à 3ª Série do EM

23/11 - conselho de classe - 5º e 6º Ano / 9º Ano e 1ªEM;

24/11 - das 14 às 17 horas - OMU (Olimpíada de Matemática da Univates);

30/11 - conselho de classe - 7º e 8º Ano / 2ª e 3ª EM;

30/11 - manhã e tarde: interséries; promoção do Grêmio Estudantil;

01/12 - das 7h20min às 11h05min - celebração de Natal para os estudantes;

01/12 - 11h05min - entrega de boletins aos estudantes (referente ao 3º trimestre);

02 a 08/12 - semana de aulas de recuperação;

09 a 15/12 - exames finais;

16/12 - conselho de classe final pela manhã e à tarde entrega dos resultados;

17/12 - formatura da 3ªEM.

5.10 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.

6. É amanhã, sábado, o acendimento oficial da luzes de Natal do Centro

Administrativo!

Convidamos toda nossa comunidade escolar para amanhã, sábado, se fazerem

presentes às 20 horas e viverem a emoção do acendimento oficial das luzes de Natal no

Centro Administrativo! Participe! É o Sonho de Natal que neste ano poderemos vivenciar e

compartilhar presencialmente!

7. Biblioteca

7.1 Avisos da Biblioteca

Informamos que a semana dos dias 22 a 26/11 será a última para a trocas de livros das

turmas. O empréstimo para os estudantes que tiverem interesse em levar livros para as férias

estará liberado também neste período. Pedimos aos estudantes que tiverem algum

empréstimo ou multa pendente, para regularizar a situação antes do término das aulas.

7.2 Oficina Natalina - Marcadores de Página

A biblioteca está organizando, nos dias 25/11 às 15 horas e 26/11 às 13h30min, uma

oficina para a criação de marcadores de página natalinos. A atividade será desenvolvida com

o suporte da bibliotecária Junia e não terá custo. Para participar da oficina basta inscrever-se

na biblioteca indicando em qual dia irá participar. A atividade é para estudantes a partir do 4º

ano do EF. OBS: no dia da oficina o participante deverá trazer a sua própria tesoura e cola.



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

Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,

Jonas Rückert – Diretor


