
 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 26 de novembro de  2021. 

 

                                                                                                                             Circular 42/2021.   

 

 

 É chegada a hora de celebrarmos juntos e presencialmente o tempo de Natal! 

 

 O Natal se aproxima! O espírito natalino vai tomando conta dos nossos corações e se 

materializando a partir das luzes e dos arranjos natalinos que se integram às nossas casas, no 

Colégio, nas ruas, em nosso Centro Administrativo… 

 Uma intensa programação natalina foi pensada para que pudéssemos celebrar 

conjuntamente e, com gratidão, tudo que vivemos neste ano e esperançamos para 2022. Nas 

redes sociais do CT, do Grupo Popular de Comunicação, da Prefeitura Municipal de Teutônia, 

da imprensa e de parceiros, estamos comunicando as diversas programações  para o mês de 

dezembro. As noites de 09, 10, 11 e 12 terão programação na Pista de Atletismo do CT! 

Reservem as datas! Queremos partilhar de bons momentos artísticos e culturais 

conjuntamente! 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

1.1 Celebração Natalina 

Venha celebrar conosco a época mais linda e mágica do ano! Estaremos esperando as 

famílias do Berçário nas seguintes datas: 

07/12, terça-feira - Berçário I - educadoras Dinára, Francieli, Joana e Keli; 

08/12, quarta-feira - Berçário II - educadoras Amanda, Jéssica, Keli e Rejane. 

Um convite especial será enviado durante a semana! 

 

2.Educação Infantil 

2.1 Apresentação do Programa Bilíngue da Educação Infantil - Infantil I ao IV 

É com muito entusiasmo que comunicamos que o Colégio Teutônia, em 2022, contará 

com um projeto de Iniciação à Educação Bilíngue para as turmas da Educação Infantil, em 

parceria com o primeiro programa dessa modalidade no Brasil, o SYSTEMIC. Convidamos um 

especialista em educação bilíngue para uma palestra em nosso colégio. Acreditamos que esta 

será uma excelente oportunidade para que todos possam conhecer mais sobre o assunto e 

tirar todas as suas dúvidas. Programe-se e participe de nossa reunião: 

Palestra: Educação Bilíngue - desafios e possibilidades no contexto brasileiro; 



Palestrante: Rone Costa; 

Data: 02/12/2021; 

Horário: 19h30min; 

Local: Auditório Colégio Teutônia. 

Contamos com sua presença!  

 

2.2 Celebração com Vivências Natalinas 

Estamos nos encaminhando para o encerramento do ano. Muitas expectativas e carinho 

envolvem os próximos planejamentos. 

Pedimos que programem-se para as datas que seguem, com vistas à participação,  pois 

serão os dias de nossa "Trilha das Lanternas". A participação de cada um é muito importante 

para fazermos dessas datas momentos muito especiais. 

Dia 06/12 - Infantil I, Infantil II A e IIB -  Início às 19h30min; 

Dia 07/12 - Infantil III A, III B e Infantil IV A e IV B - Início às 19h30min; 

Dia 08/12 - Infantil V A e V B - Início às 19h30min. 

*Atenção aos planejamentos da próxima semana, pois neles temos uma tarefa muito 

importante para ser feita em família. 

* Pedimos que as crianças venham de camisetas brancas para a Trilha Natalina, e os 

familiares que quiserem, também. 

* Será permitida a presença de, no máximo, 3 acompanhantes por criança. 

   

2.3 Estudantes do Infantil V A e B 

                 A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental  é um período repleto de 

mudanças para os estudantes e para os seus pais. Procurando transformar a passagem em um 

momento de alegria, mostrando para os estudantes que haverá grandes desafios, como 

também conquistas e aprendizados. Estamos organizando uma atividade com as professoras 

alfabetizadoras na próxima sexta-feira, no turno da tarde.  Atividades de integração com os 

nossos estudantes estão planejadas. Também está reservada, para esta tarde, a visita do 

Elefante Letrado, mascote que integra o projeto de leitura e escrita do Ensino Fundamental.  

 
3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1. Atenção Famílias 
Famílias, nesta reta final, queremos intensificar algumas habilidades importantes e que 

são pré-requisitos para o ano seguinte, como forma de fortalecer a aprendizagem dos 
estudantes em produção textual, leitura, interpretação e compreensão de textos, lógica, entre 
outros. Notamos, entretanto, que alguns estudantes têm vindo para a aula cansados, com 
sono, sem tomar café da manhã, o que impacta diretamente no rendimento durante as 
atividades. Sabemos que foi um ano atípico e cansativo, mas justamente por isso precisamos 
ter um olhar atento à aprendizagem,  uma vez que esta também é uma oportunidade para 
trabalharmos dificuldades. 

 
 
 



3.2 Preparações para a Celebração Natalina e Noite do Pijama 
Lembramos que os estudantes devem trazer, na próxima semana,  sem falta, um vidro 

de conserva de 540g, limpo e sem rótulo, e um colar de festas, conforme orientado pelas 
professoras das turmas, para utilizar na Noite do Pijama, que ocorrerá no mesmo dia da 
Celebração Natalina. Atentem para nova data programada para o dia 10/12, das 19 às 22 horas, 
e não 09/12,  conforme foi anunciado em alguns meios de comunicação. 

 
3.3 Estudantes do 4º Ano 
No dia 30/11 encerraremos as atividades do Elefante Letrado. A partir desta data, serão 

emitidos os relatórios individuais de cada estudante, nos quais constarão os descritores sobre 
compreensão leitora. Salientamos a importância de os estudantes realizarem todas as 
atividades até a referida data. 

 
3.4 Certificação do Elefante Letrado  
Na próxima sexta-feira, dia 03/12, durante o turno de aula, os estudantes receberão os 

certificados do Elefante Letrado, durante uma bonita cerimônia que está sendo preparada para 
nossos leitores. A atividade contará com a presença exclusiva do Sr. Elefante, que entregará a 
premiação, também  aos destaques. 

 
4. CT Integral -  Ensino Fundamental 

Pedimos que, ao longo da próxima semana, os estudantes tragam em sua mochila uma 

muda de roupa extra e uma toalha pequena, pois faremos atividades com água. 

 

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

5.1 Interséries do Grêmio Estudantil do Colégio Teutônia - GECT 

Na terça-feira, 30/11, no turno da manhã e da tarde, as turmas do 5º Ano à 3ª Série do 

Ensino Médio participarão de atividades esportivas promovidas pelo GECT, marcando o 

encerramento das aulas para 2021. Os estudantes do 5º ao 8º Ano compõem a categoria 1 e 

as turmas de 9º Ano, 1ª, 2ª e 3ª Série do EM serão a categoria 2. As modalidades oferecidas 

serão: futebol, vôlei, revezamento 4x75 e tênis de mesa. Além da prática esportiva, enfatiza-

se valores como a solidariedade, responsabilidade, lealdade, justiça, ética…, contribuindo para 

a formação integral do estudante. Pedimos a colaboração e participação de todos, seja como 

jogador ou torcedor, valorizando o trabalho coletivo organizado pelos estudantes do Grêmio 

Estudantil. 

 

5.2 Celebração Natalina  

Na manhã do dia 01/12, quarta-feira, haverá uma celebração natalina para os 

estudantes, no Auditório Central, organizada pela professora Aline Feldens Horst, do Serviço 

de Diaconia do CT, acompanhada por estudantes e com participação do professor de música 

Harry Baukat. Será um momento de reflexão, música e oração sobre o Advento, com 

preparação para o Natal. Momento de preparar o coração para transmitir alegria, 

solidariedade e paz. 

Horários: 

07h20min- 5º ano A, 8º Ano e 6ª Ano; 



08h10min- 5º Ano B, 7º Ano e 9º Ano; 
09 horas- 1ª, 2ª e 3ª Série do EM. 

 

5.3 Livro da Vida - 8º Ano 

Depois de meses de produção, na quarta-feira, 01/12, os estudantes do 8° Ano 

receberão o Livro da Vida impresso. São inúmeras páginas recheadas de emoção e de 

saudades. Aproveitem este material, tirem um tempinho para uma boa leitura em família, 

foram produções feitas com muito carinho e atenção aos detalhes. Parabéns aos estudantes 

que embarcaram na aventura do autoconhecimento. 

 

5.4 Famílias do 5º Ano ao Ensino Médio 

5.4.1 Exames - Observações importantes 

Na próxima quarta-feira, 01/12, os estudantes receberão o boletim referente ao 3º 

trimestre. É importante ter atenção à coluna “EXAME”, pois nela constará a observação “em 

exame” nos componentes em que o estudante não atingiu a média anual 7,0. 

Os estudantes aprovados sem exame estão no direito das férias escolares de verão a 

partir de 02/12. 

Importante: Os três trimestres têm pesos diferentes: 1º e 2º trimestre tem peso 3;  

3º trimestre tem peso 4. Assim, nos casos, por exemplo, em que o estudante fica com a média 

anual 6,8, significa que não faltam apenas “dois décimos” para aprovação, já que, por se tratar 

de uma média anual, este valor precisa ser calculado conforme os pesos de cada trimestre.  

 

5.4.2 Aulas de recuperação    

De 02 a 08/12, acontecerão as aulas de recuperação. Durante este período, os 

estudantes que pegaram exame só deverão comparecer nos horários dos componentes em 

que ficaram em exame, dos demais não haverá mais aula. Por exemplo, se o exame é de 

Matemática, deve comparecer somente nos dias e horários de aula em que houver aula deste 

componente, que segue no mesmo horário de aulas semanal da turma. 

 

5.4.3 Aplicação das provas de exame 

De 09 a 15/12, serão realizadas as provas de exame. Na próxima semana, enviaremos, 

via APP e circular, o cronograma com as datas e horários. 

No dia 16/12, das 16 às 19 horas, será realizada a entrega dos resultados finais às 

famílias, na recepção do CT. Pedimos atenção das famílias em casos onde o estudante não 

obtiver média para a promoção de turma/série  para o próximo ano ou aprovação pelo 

Conselho de Classe. Nestas situações faremos contato para agendamento de horário para a 

entrega do resultado. 

 

 

 

6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT 



As matrículas para os Cursos Técnicos do CT estão abertas. As coordenações 

pedagógicas seguem à disposição, inclusive nos turnos da noite, para atendimento a 

candidatos e interessados em conhecer as especificidades de cada uma das modalidades 

técnicas oferecidas. Importante compartilhar que o mercado de trabalho segue extremamente 

aquecido para profissionais com qualificação técnica. Os cursos técnicos do CT estão aí para 

fazer a diferença na vida dos nossos egressos e contribuir com o desenvolvimento sustentável 

de nossas comunidades. 

 

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

 

 

   Atenciosamente, pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

  



 
 

 
 

  



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


