
 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 10 de dezembro  de  2021. 

 

                                                                                                                             Circular 44/2021.   

 

 Um Sonho de Natal já começou! 

Estamos celebrando o período de Natal com uma programação cultural variada na 

programação do Sonho de Natal. Esperamos todos na noite de hoje, amanhã e domingo! Nas 

redes sociais do CT toda a programação está anunciada, bem como disponível nos cards junto 

à Circular. Traga sua cadeira, um casaquinho, seu chimarrão (para ser tomado individualmente 

- não compartilhado) e participe de todo congraçamento que o espírito de Natal nos 

proporciona! 

 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

1.1 Semana Facultativa  

Lembramos que a semana de 13 a 17/12 é facultativa, com propostas recreativas para 

as famílias que necessitam trazer seus filhos. Em função da organização e envio dos materiais 

pessoais para casa, solicitamos que comuniquem qual será o último dia de frequência da 

criança às educadoras. 

 

1.2 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, segunda-feira, as listas de materiais para o ano de 2022 estarão 

disponíveis no site do colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba 
Downloads). 

 

2.Educação Infantil 

2.1 Semana Facultativa 

Na próxima semana, que será recreativa e facultativa, teremos muitas brincadeiras e 

diversão! 

Pedimos que as crianças tragam em suas mochilas, todos os dias, mudas de roupas 

extras, chinelos e sacolas plásticas para guardar roupas molhadas. Além de já virem para o 

Colégio com protetor solar e repelente aplicados, pedimos que os mesmos estejam sempre 

dentro das mochilas das crianças, para o caso de haver a necessidade de reaplicar ao longo da 

tarde. 

 

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


2.2 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, segunda-feira, as listas de materiais para o ano de 2022 estarão 

disponíveis no site do colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba 
Downloads). 

 

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1 É hoje! 
Esperamos todos os estudantes do 1º ao 4º Ano, às 19 horas, nas salas de aula para 

nossa celebração e atividade de encerramento (sem a participação das famílias). Enquanto 
isso, as famílias estão convidadas a prestigiar a programação “Um Sonho de Natal” que estará 
acontecendo na sua 3ª edição, na Pista Atlética do Colégio Teutônia, a partir das 19h15min. 
Nossos estudantes terão uma participação especial no último show da noite que inicia às 21 
horas. 

Vestimenta para a noite: Camiseta branca do CT e  Touca/Gorro de Natal. Bermuda ou 

calça para os meninos. Short, saia ou calça para as meninas, a critério da família. 

O que trazer na noite do dia 10/12: 

● um lanche individual em pote descartável; 

● o cartão e a barra de chocolate do seu Amigo Secreto; 

● o colégio irá fornecer suco e água mineral durante a noite. 

Obs.: os estudantes irão aguardar os pais/responsáveis no final da participação no último show 

da noite, na Pista Atlética. 

 

3.2 Entrega de Portfólios 
Comunicamos que, na semana de 14 a 17/12, conforme cronograma enviado via Agenda 

Escolar, ocorrerá a entrega dos portfólios de aprendizagem. Atentem para os horários.  Os 
portfólios que não forem entregues, ficarão à disposição, para retirada, na recepção do  
Colégio, a partir do dia 10 de janeiro de 2022. 

 
3.3 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, segunda-feira, as listas de materiais para o ano de 2022 estarão 

disponíveis no site do colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba 
Downloads). 

 
3.4 Livros Didáticos 
Alguns livros didáticos do período letivo de 2021 serão utilizados no início do próximo 

ano, durante o período de diagnóstico e revisão de conteúdos. Por esta razão os mesmos 
ficarão no colégio, na respectiva sala onde os estudantes terão aula. 

 
4. CT Integral -  Ensino Fundamental 

4.1  Semana Facultativa 

Durante a próxima semana, pedimos que os estudantes tragam roupas extras, toalha de 

banho e sacolas plásticas para guardar roupas molhadas. Teremos atividades com água. 

Lembrando: 
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Na semana recreativa, de 13 a 17/12, os estudantes inscritos no CT Integral, com 

inscrição para almoço, iniciarão suas atividades às 11h55min. 

Para os estudantes sem inscrição para almoço as atividades iniciarão às 13 horas. 

 
4.2 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, segunda-feira, as listas de materiais para o ano de 2022 estarão 

disponíveis no site do colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba 
Downloads). 

 

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

5.1 Troca de material didático (livros)  
A partir de 2022, o material didático utilizado nas turmas do 5º ao 9º Ano e 1ª Série do 

EM passará a ser do SAE Digital (Saber, Agir, Evoluir), cuja proposta é conectar as escolas 
parceiras a um ensino de qualidade e com metodologias inovadoras. A implementação do novo 
Ensino Médio será obrigatório a partir de 2022. Para manter a qualidade do ensino, são 
necessárias algumas adaptações para que seja possível manter a unicidade e ordenação 
sequencial entre os níveis de ensino, já que um complementa o outro. Pensando nisso, o 
Colégio Teutônia buscou uma solução educacional que, além de atender às demandas 
pedagógicas, mantenha o encadeamento metodológico e dos objetos do conhecimento de um 
ano para o outro. Mais informações sobre a solução podem ser encontradas no link: Home - 
SAE Digital O detalhamento sobre como comprar os livros constará nas listas de materiais das 
turmas, que será divulgada no site do CT www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na 
aba Downloads), no dia 13/12. 

 
5.2 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, segunda-feira, as listas de materiais para o ano de 2022 estarão 

disponíveis no site do colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba 
Downloads). 

 
5.3 Famílias do 5º Ano à 3ª Série do Ensino Médio 
As provas do exame acontecem até quarta-feira, 15/12. Os resultados finais serão 

divulgados na quinta-feira, 16/12, das 16 às 19 horas. 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 por telefone para 
agendamento de horário para a entrega do resultado.  

 
5.4 Ensaio para Formatura - 3ª EM 
Atenção estudantes da 3ª EM! Lembrem-se de que na segunda-feira, às 09 horas, haverá 

ensaio para a formatura, no auditório central. Aguardamos vocês! 
 
6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT 

Entramos na última semana de atividades nas turmas de Cursos Técnicos. Entregas de 

APS, realização de leituras, trabalho e avaliações. Momento de comprometimento final para a 

finalização de vários componentes curriculares. Desejamos sucesso aos estudantes e 

professores envolvidos!  

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


Lembramos que estão abertas as inscrições para as novas turmas de Cursos Técnicos 

em 2022. Informações na secretaria do Colégio Teutônia. 

 

 

   Desejamos um ótimo final de semana com desejos de encontros na Pista de Atletismo 

do Colégio Teutônia nas noites de hoje, amanhã e domingo! 

 

  

 Pelo Colégio Teutônia,  

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


