
 
 

                                                                                    

 
                                                                                             Teutônia, 03 de dezembro  de  2021. 

 

                                                                                                                             Circular 43/2021.   

 

 Prezadas Famílias, Responsáveis e Estudantes! 

  

 Nesta e nas duas próximas circulares de 2021 nos ocuparemos em replicar datas e 

situações que exigem atenção das famílias, dos responsáveis e dos estudantes. Na medida em 

que a comunidade está devidamente instrumentalizada e comunicada das ações da instituição, 

criamos bons fluxos na comunicação. Cada informação é relevante. Havendo dúvidas, 

seguiremos disponíveis em nossos canais como também aqui na instituição. Seguimos 

dispostos a ajudar no que for preciso para garantir celeridade nas circunstâncias que fazem 

relação à sintonia de toda nossa comunidade escolar.  

 

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. 

Obs.: Pedimos que as crianças venham de camisetas/ bodys/blusinhas brancas; 

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

 

1.2 Entrega dos portfólios de aprendizagem 

Na semana de 06 a 11 de dezembro estaremos realizando a entrega dos portfólios, 

conforme data e horário encaminhados via mensagem pelo APP institucional.  

 

 

2.Educação Infantil 

2.2 Celebração de final de ano 

A nossa celebração com a "Trilha das Lanternas" se aproxima. Lembramos as datas e 

horários: 

Dia 06/12 - Infantil I, Infantil II A e II B - 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.   



   

2.3 Programa Bilíngue Systemic 

Na noite de quinta-feira, foi apresentada às famílias a proposta do Programa Bilíngue 

Systemic, cuja implementação está programada para 2022, na Educação Infantil do CT. 

Agradecemos pela participação e engajamento das famílias. Este projeto reforça nosso 

propósito de preparar os estudantes para a vida, através de um ensino ainda mais qualificado. 

 

2.4 Estudantes do Infantil V A e B  

Nossas crianças vão crescendo e novos caminhos vão sendo traçados... 

Pensando em todas as transições que implicam esse período da Educação Infantil, nesta 

sexta-feira, os estudantes receberam a visita das professoras alfabetizadoras que os 

acompanharão no 1° Ano do Ensino Fundamental, além da visita do Elefante Letrado, mascote 

que integra o projeto de leitura e escrita do Ensino Fundamental. Momentos como estes 

preparam as crianças para todas as aventuras que estão por vir no novo ciclo que inicia. 

 

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano 
3.1 Laboratório de Aprendizagem 
Informamos que o laboratório de aprendizagem encerrou os atendimentos nesta 

semana. Retornaremos em 2022! 
 
3.2 Cronograma de datas: dezembro  
Para organização das famílias, segue o cronograma com algumas datas relativas ao final 

do ano letivo de 2021:  

09/12 - quinta-feira - no horário de aula - faremos nossa Manhã do Pijama, já que, 
em virtude da COVID-19, não poderemos dormir na nossa tradicional e tão esperada Noite 
do Pijama. Durante a manhã, o estudante poderá vir de pijama e trazer algum item que usa 
para dormir! 

 
10/12 – Último dia de aula - Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano;  
 
10/12 - 19 às 22 horas - Celebração Natalina -  estaremos esperando os estudantes 

nas nossas salas de aula. Todas 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 Celebração Natalina: 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. 

 
14 a 17/12 – Entrega de Portfólios - 1º ao 4º Ano (conforme cronograma enviado na 

manhã de hoje). 

 
3.3 Portfólios 
Famílias do 1º ao 4º Ano que ainda não trouxeram o portfólio devem trazê-lo até 

segunda-feira, 06/12, para que possamos organizar o último trimestre. 
 
3.4 Entrega de Portfólios 
Comunicamos que, na semana de 14 a 17/12, ocorrerá a entrega dos portfólios na qual 

serão abordados assuntos pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem do estudante. 
Cada família recebeu, na manhã de hoje, o seu horário para este momento. Reiteramos a 
importância da família avisar, com brevidade, via Agenda Escolar, até a próxima segunda-feira, 
dia 06/12, caso não consiga comparecer no horário agendado. 

 Os portfólios que não forem entregues, ficarão à disposição, para retirada, na recepção 
do  Colégio, a partir do dia 10 de janeiro de 2022. 

 
3.5 Lista de Materiais para 2022 
A partir do dia 13/12, 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). 
 
3.6 Projeto Defensores da Liga - 4º Ano A 
Estudantes do 4º Ano A agradecem as doações recebidas para a Liga Feminina de 

Combate ao Câncer. Encerramos as doações do Projeto Defensores da Liga para este ano. Até 
o próximo! 

 
4. CT Integral -  Ensino Fundamental 

* 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. 

 

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

5.1 Aulas de Reforço 

Lembramos que as aulas de reforço de L.Portuguesa, Matemática, Química e Física 

encerram em 10/12. Estudantes em exame podem aproveitar a próxima semana para revisar 

conteúdos e tirar dúvidas com os professores também nessas aulas de reforço. 

 

5.2 Reunião da Comissão de Pais - Formatura 3ªEM 

Lembramos que na segunda-feira, 06/12, às 18h30min, haverá reunião dos pais da 

comissão de formatura da 3ª Série do Ensino Médio, juntamente com a coordenação e direção, 

na sala de reuniões. 

 

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


5.3 Famílias do 5º Ano ao Ensino Médio 

1) Conforme enviado na circular anterior, reforçamos que, de 02 a 08/12 (quinta a 

quarta-feira), ocorrem as aulas de recuperação, ou seja, revisão dos conteúdos que serão 

cobrados nos exames. Os estudantes devem vir somente às aulas das disciplinas em que 

ficaram em exame. Para melhor otimização do tempo, é muito importante que estudem em 

casa e tragam suas dúvidas para tirar com o professor. 

2) De 09 a 15/12 (quinta a quarta-feira), serão realizadas as provas de exame. Neste 

período, o estudante só deve vir para o colégio nos dias em que houver prova das disciplinas 

em que ficou em exame. 

3) Seguem, nos anexos, os cronogramas de provas. 

4) Os resultados finais serão divulgados no dia 16/12, das 16 às 19 horas. 

 

5.4 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), a partir do dia 13/12. 

 

6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT 

O Calendário da Educação Profissional segue com aulas teóricas e práticas neste mês de 

dezembro. Cada componente curricular entra na reta final. E neste contexto é importante o 

comprometimento de todos para o sucesso na busca pelo conhecimento e aprovação. 

Também estamos em período de divulgação e matrículas de novos estudantes para os 

Cursos Técnicos em 2022. 

Estamos com novas turmas para os Cursos Técnico em: 

- Agropecuária; 

- Administração; 

- Eletrotécnica; 

- Eletromecânica. 

O mercado de trabalho está cada vez mais à procura de profissionais qualificados e em 

sintonia com o crescimento tecnológico que vivemos. O Colégio Teutônia busca atender essas 

demandas contando com seu projeto pedagógico atual e diferenciado. 

https://sae.digital/
http://www.colegioteutonia.com.br/


 

7. Material Escolar 2022 

As listas de material escolar para 2022 serão disponibilizadas via APP e na página da 

instituição em 13/12/21. Nas situações em que foi possível, com vistas a facilitar a aquisição e 

melhorar prazos de pagamentos, a compra será disponibilizada na modalidade de e-

commerce. Estas e outras questões mais estarão especificadas nas listas por ano/série/níveis. 

 

8. Atividades Extraclasse 

As Atividades Extraclasses do CT acontecerão até sexta-feira, dia 17/12. 

 

09. Recesso Escolar CT 

O CT estará fechado de 22/12/21 até 05/01/22, retomando seu atendimento nos turnos 

manhã e tarde em 06/01/22.  

 

  10. Um Sonho de Natal! 
 No desejo de nos encontrarmos nas programações dos dias 09, 10, 11 e 12 de dezembro 
na Pista Atlética do CT, desejamos abençoado final de semana neste em que celebraremos o 
segundo domingo de Advento! 

 

 

   Desejamos um ótimo final de semana! 

 

 Pelo Colégio Teutônia,  

 

 
                                                                                                                 Jonas Rückert – Diretor 



09/12/2021 10/12/2021 13/12/2021 14/12/2021 15/12/2021
quinta-feira sexta-feira segunda-feira terça-feira quarta-feira

1º 07:15 L. INGLESA L. PORTUGUESA LÍNGUA ALEMÃ MATEMÁTICA ---------------

2º 08:10 L. INGLESA L. PORTUGUESA LÍNGUA ALEMÃ MATEMÁTICA ---------------

3º 09:00 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

4º 10:15 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

5º 11:05 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
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2º 08:10 L. INGLESA L. PORTUGUESA LÍNGUA ALEMÃ MATEMÁTICA CIÊNCIAS

3º 09:00 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

4º 10:15 HISTÓRIA --------------- GEOGRAFIA --------------- ---------------
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2º 08:10 L. INGLESA L. PORTUGUESA LÍNGUA ALEMÃ MATEMÁTICA BIOLOGIA

3º 09:00 --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

4º 10:15 HISTÓRIA REDAÇÃO GEOGRAFIA FÍSICA ---------------

5º 11:05 HISTÓRIA REDAÇÃO GEOGRAFIA FÍSICA ---------------
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               CRONOGRAMA DE EXAMES - 9º Ano      

SALA A 204 

 

PERÍODO 09/12 –  

quinta-feira 

10/12 –  

sexta-feira 

13/12 –  

segunda-feira 

14/12 –  

terça-feira 

15/12 –  

quarta-feira 

1º FÍSICA  

 
MATEMÁTICA  GEOGRAFIA  

 

2º FÍSICA  

 
MATEMÁTICA  GEOGRAFIA  L. INGLESA  

3º 
 

QUÍMICA  

  
L. INGLESA  

4º 
 

QUÍMICA  

   

5º 
     

 



 

 

 

          CRONOGRAMA DE EXAMES - 1ª Série do EM     

 

PERÍODO 09/12 –  

quinta-feira 

10/12 –  

sexta-feira 

13/12 –  

segunda-feira 

14/12 –  

terça-feira 

15/12 –  

quarta-feira 

1º QUÍMICA 

(sala A 206) 

BIOLOGIA 

(miniauditório) 

MATEMÁTICA 
(sala A 204) 

PORTUGUÊS 

(sala A 206) 

 

2º QUÍMICA 

(sala A 206) 

BIOLOGIA 

(miniauditório) 

MATEMÁTICA 
(sala A 204) 

PORTUGUÊS 

(sala A 206) 

L.INGLESA 
(sala A 204) 

3º 
    

L.INGLESA 
(sala A 204) 

4º REDAÇÃO 

(sala A 206) 

GEOGRAFIA 

(miniauditório) 

LITERATURA 
(sala A 206) 

FÍSICA 

(sala A 221) 

 

5º REDAÇÃO 

(sala A 206) 

GEOGRAFIA 

(miniauditório) 

LITERATURA 
(sala A 206) 

FÍSICA 

(sala A 221) 

 

 



 

          CRONOGRAMA DE EXAMES - 2ª Série do EM   

SALA A 206 

 

PERÍODO 09/12 –  

quinta-feira 

10/12 –  

sexta-feira 

13/12 –  

segunda-feira 

14/12 –  

terça-feira 

15/12 –  

quarta-feira 

1º QUÍMICA  MATEMÁTICA BIOLOGIA 
  

2º QUÍMICA  MATEMÁTICA BIOLOGIA 
 

FÍSICA  

3º 
    

FÍSICA  

4º REDAÇÃO  

 
LITERATURA  PORTUGUÊS  L. INGLESA 

5º REDAÇÃO  

 
LITERATURA  PORTUGUÊS  L. INGLESA 

 



 

 

          CRONOGRAMA DE EXAMES - 3ª Série do EM    

 

PERÍODO 09/12 –  

quinta-feira 

10/12 –  

sexta-feira 

13/12 –  

segunda-feira 

14/12 –  

terça-feira 

15/12 –  

quarta-feira 

1º QUÍMICA 

(sala A 206) 

MATEMÁTICA 

(sala A 206) 
PORTUGUÊS 

(sala A 222)  

GEOGRAFIA 

(sala A 204) 

 

2º QUÍMICA 

(sala A 206) 

MATEMÁTICA 
(sala A 206) 

PORTUGUÊS 

(sala A 222) 

GEOGRAFIA 

(sala A 204) 

FÍSICA 

(sala A 206) 

3º 
    

FÍSICA 

(sala A 206) 

4º REDAÇÃO 

(sala A 206) 

 
LITERATURA 

(sala A 206) 

  

5º REDAÇÃO 

(sala A 206) 

 
LITERATURA 

(sala A 206) 

  

 



 
 

 
 

  



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


