
 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 17 de dezembro  de  2021. 

 

                                                                                                                             Circular 45/2021. 

 

Gratidão… 

 

Ao findarmos o ano letivo de 2021 nos apercebemos do quanto foram intensas e 

incansáveis nossas ações nestes dois últimos anos. Se em 2020 vivemos toda escalonada da 

pandemia, em 2021 operacionalizamos todos os reflexos de um ano em que novas métricas, 

retomadas e processos diagnósticos exigiram de toda comunidade escolar grande 

comprometimento e, também, muita resiliência.  

Estamos findando às vésperas do Natal. Em nossa instituição foram muitas e diferentes 

as celebrações. De toda forma, a tônica sempre esteve em torno da esperança e da fé que se 

renova na manjedoura do menino Jesus.   

 

Gratidão… 

 

Por tantas situações, pelos desafios, pelas superações. Gratidão por mais um ano intenso 

de vivências, experiências, convívios e partilhas. Gratidão por cada momento vivido e 

vivenciado com estudantes  e famílias  aqui no CT! 

 

Desejos de Feliz Natal, abençoado e próspero 2022! 

 

Até logo mais, quando celebraremos com um forte grito de VIVA os 70 anos do Colégio 

Teutônia! 

 

Compartilhamentos: 

 

1.Berçário 

1.1 Lista de Materiais para 2022 
Lembramos que as listas de materiais para o ano de 2022 estão disponíveis no site do 

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

2.Educação Infantil 

2.1 Lista de Materiais para 2022 
Lembramos que as listas de materiais para o ano de 2022 estão disponíveis no site do 

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

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


 
2.2 Período de adaptação do Infantil I e II 
Comunicamos que no mês de janeiro de 2022 estaremos entrando em contato com 

todas as famílias cujos estudantes frequentarão os referidos níveis. Essa condição inclui as 
crianças  que já são estudantes do CT e frequentaram a instituição no ano de 2021. Essa 
condição se dá  para que façamos o agendamento do período de adaptação das crianças, 
período este que acontecerá entre 08 e 16 de fevereiro. 

 

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1 Entrega de Portfólios 
Às famílias  que não retiraram o  portfólio, comunicamos que  poderão fazê-lo durante 

as férias na recepção do  Colégio, a partir do dia 10 de janeiro de 2022. 
 
3.2 Lista de Materiais para 2022 
Lembramos que  as listas de materiais para o ano de 2022 estão disponíveis no site do 

colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba Downloads). 
 
4. CT Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental 

4.1 CT Integral - Ensino Fundamental e Educação Infantil 
Para as famílias que manifestaram interesse no CT Integral, através de bilhete 

encaminhado no dia 09 de novembro de 2021, informamos que as atividades iniciarão no dia  
21/02. O contrato para este serviço será entregue no início do ano letivo, junto à reunião de 
pais do CT Integral, que está prevista para acontecer nas seguintes datas e horários: 

03/03/2022  - 18h30min - Reunião com pais - CT Integral - Educação Infantil; 
03/03/2022 - 19h30min - Reunião com pais - CT Integral - Ensino Fundamental. 
A confirmação de participação da modalidade CT Integral poderá ser realizada na 

recepção  presencialmente como também por telefone a partir de 10/01/22. 
 

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

 
5.1 Lista de Materiais para 2022 
Lembramos que as listas de materiais para o ano de 2022 estão disponíveis no site do 

colégio - www.colegioteutonia.com.br (no final da página, na aba Downloads). 
 
6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT 

Iniciamos o período de recesso escolar. Merecido descanso aos estudantes, professores 

e equipe pedagógica da Educação Profissional do Colégio Teutônia. A todos envolvidos o nosso 

agradecimento pelo comprometimento demonstrado com o projeto pedagógico da instituição. 

Estamos em pleno período de matrículas visando às novas turmas de Cursos Técnicos 

para 2022. As procuras por vagas têm sido surpreendentes, o que evidencia para o mercado 

de trabalho que sempre esteve aquecido para profissionais habilitados. Continuamos 

entrevistando novos candidatos e a secretaria continuará realizando matrículas no mês de 

janeiro. 

Temos vagas para os Cursos Técnicos de Administração, Agropecuária, Eletrotécnica e 

Eletromecânica. 

http://www.colegioteutonia.com.br/
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7. Recesso Escolar 

De 22 de dezembro de 2021 até 05 de janeiro de 2022 o CT estará fechado. Nos canais 

digitais estarão notificados os horários de funcionamento após esta data.  

 

8. Anuidades Escolares 2022 

Responsáveis financeiros dos estudantes matriculados para o ano de 2022 que aderiram 

ao plano de pagamento em até 12 vezes receberão os boletos referentes à parcela 01 de 12 

nos próximos dias. O vencimento desta se dará em 10/01/22. O reajuste médio da anuidade 

escolar 2022 está estabelecido em 10,27%. 

 

9.Início do Ano Letivo 2022 

Em 21 de fevereiro iniciaremos o ano letivo 2022. Níveis de Berçário e Educação Infantil 

passam por situações de adaptação de bebês e crianças que são pontualmente comunicadas 

aos responsáveis destas.  

 

10. Recesso de Julho - Férias de Inverno 2022 

O recesso de julho está previsto com início em 18/07/22. As aulas reiniciarão em 

01/08/22. 

 

11. II Congresso Internacional de Educação 

Nos dias 16 e 17 de fevereiro o CT estará realizando o II Congresso Internacional de 

Educação. Trata-se de um momento de grande singularidade colocando a instituição não 

apenas na condição de formação continuada para o seu grupo de trabalho, como a 

referenciando como instituição promotora da formação cultural em âmbito regional. As 

inscrições estão abertas e contamos com as participações do espanhol Jorge Larozza, da Monja 

Coem e do psicólogo Rossandro Klinjey.  

 

 A toda comunidade escolar desejos de saúde, paz e prosperidade. Que o Deus Pai, 

Filho e Espírito Santo siga presente em nossas vidas nos concedendo ricas bênçãos! 

 

 

  

 Pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 


