
Teutônia, 25 de fevereiro  de 2022.

Circular 02/2022.

Um Colégio para todos!

Ao final da primeira semana de atividades letivas deste novo ano nos sentimos em movimento,

com foco para fazermos valer a concepção que embala as iniciativas do CT: um colégio para todos.

Estudantes retornaram aos espaços presenciais, razão pela qual vibramos. Professores e todo corpo

de trabalho da instituição engajaram-se sobremaneira para que os primeiros dias pudessem dar

conta da adaptação às rotinas de início de ano letivo com muita naturalidade. O momento de

adaptações, especialmente para com os bebês e crianças menores, requer muito engajamento dos

profissionais da educação e das famílias.

Pela coletividade ou pela exceção?

O ano de 2022 trouxe um incremento de estudantes para a instituição, razão pela qual temos,

consequentemente, um aumento no fluxo de veículos. A partir dos quantitativos organizamos os

locais de acesso e saída, tendo como princípio primeiro a segurança, o controle de estudantes, razão

pela qual crianças de menor idade estão alocadas no Pórtico. Já os estudantes que fazem uso de

transporte escolar coletivo, devem estar, pais e/ou responsáveis, alinhados com as empresas

contratadas para com esta  prestação de serviços.

Há todo um envolvimento da instituição na operacionalização da logística que está para "fora

dos nossos portões.” Entendemos ser esta uma pauta legítima. Neste sentido há um pedido para

que tratemos a questão com a ótica do benefício coletivo. Outrossim fazemos o pedido para que em

dias de chuva haja uma antecipação no horário da saída de casa e um tempo de logística maior para

com os horários e situações de final de turnos de aulas. A instituição escola é um espaço de ações

coletivas: aprendemos juntos, convivemos juntos. Por conta de toda essa dinâmica torna-se

relevante, ao ponto da necessidade organizacional, fazermos valer as ações e orientações

coletivamente.

Compartilhamos, abaixo, os acessos dos estudantes ao CT.



Vacinação para crianças de 05 a 11 anos e demais faixas etárias - Covid-19

A vacinação para as crianças de 05 a 11 anos está acontecendo no município de

Teutônia. As demais faixas etárias que estão sendo notificadas para 2ª dose ou, ainda, dose de

reforço, também podem fazê-la. Seguem os locais e telefones para agendamento:

Centro Avançado de Saúde de Canabarro - 3762-7800;

Posto de Saúde de Languiru - 3762-2573.

Convite para Piquenique de Integração!

É com muita alegria que convidamos as famílias do Berçário ao Ensino Médio para o Dia

da Família com Piquenique de Integração que será realizado no dia 05/03, sábado, no pátio do

CT. Será um dia muito especial, cujo objetivo é integrar famílias, estudantes e professores.

Horários:

Para melhor distribuição dos espaços, organizamos os níveis nos seguintes horários:

a) Das 09 às 13 horas – Ensino Fundamental 1º ao 9º Ano e Ensino Médio;

b) Das 14 às 18 horas – Berçário e Educação Infantil.

Organização:

·   Os estudantes estarão sob responsabilidade das famílias;

· Para facilitar a integração, as famílias deverão se dirigir aos QGs que estarão

organizados e sinalizados  por turma, no pátio.



Atrações:

·  Brinquedos infláveis – para estudantes do 1º ao 7º Ano do Ensino Fundamental;

·  Cama Elástica e Touro mecânico – para estudantes do 5º Ano ao Ensino Médio;

·  Jogos interséries - para estudantes do 6º Ano ao Ensino Médio, organizados pelo GECT.

Alimentação:

·  Cada família é responsável por trazer o seu próprio lanche;

·  Importante salientar que o CT não conta com estrutura de churrasqueiras, fogões e pias;

· Lembrando que, em virtude da pandemia, o compartilhamento de lanches e chimarrão não

está permitido;

·  A Cantina do CT estará aberta para a comercialização de água, picolé e suco;

· No espaço escolar, o consumo de bebidas alcoólicas não está autorizado.

Sugestões do que trazer:

· Lanches, água, suco ou refrigerante;

· Toalhas para sentar no chão;

· Cadeiras;

· Protetor solar;

· Repelente;

· Boné;

· Roupa extra;

· Meias para os estudantes que utilizarão os brinquedos infláveis;

· Bebidas alcoólicas não estão autorizadas.

Troca troca de uniformes!

No dia da família haverá um local identificado para que as famílias possam realizar o

troca troca de uniformes do CT. O espaço servirá para que os interessados possam dialogar e

trocar uniformes. Faça você a iniciativa! Lembramos que também haverá o varal de uniformes

do "achados e perdidos".

Será um dia de muita alegria, energia boa e diversão! Venha compartilhá-lo com a gente!

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

Lembramos que até 04/03, sexta-feira, todos os estudantes da Educação Infantil

poderão ser acompanhados, na chegada e saída, por um responsável até a porta da sua sala de

aula. Com a intenção de evitar aglomerações, o espaço de sala de aula será acessado

exclusivamente pelos estudantes.

A partir do dia 07/03, segunda-feira, passado o período de adaptação, apenas o Infantil I

e II podem continuar sendo acompanhados, na chegada, pelo familiar, até a sala de aula. Os

estudantes do Infantil III e IV serão recepcionados no Pórtico pelos monitores, que os



acompanharão até as respectivas salas de aula. O Infantil V será recepcionado pelos monitores,

na Recepção.

Na saída, os pais responsáveis devem aguardar no pórtico (Infantil II, III e IV) e na

Recepção (Infantil I e V).

1.1 Horários de Funcionamento da Educação Infantil - Acesso aos espaços pedagógicos - salas

de aula

Entrada: 13h15min - 13h30min;

Saída: 17h15min - 17h30min - com plantão até as 18 horas exclusivamente para famílias com
necessidade.

Passado o horário de entrada e antes do horário de saída, os responsáveis deverão aguardar na
Recepção para que os monitores acompanhem o estudante.

1.2  Reunião de Pais
02/03 - 19 horas - reunião com pais/responsáveis do Infantil I ao V. Reservem a data. Local:
Auditório Central.

2.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Local de acesso

Pedimos atenção das famílias em relação aos locais de acesso dos estudantes. Tal

medida é necessária por questões de segurança, para evitar aglomerações e equilibrar o

número de estudantes em cada local, nos horários de maior circulação nas imediações do CT. A

mesma orientação serve para irmãos matriculados em níveis de ensino diferentes. Contamos

com a colaboração de todos!

1º ao 4º Ano – Acesso (entrada e saída) pelo Pórtico do CT. Apenas os estudantes que usam o

transporte escolar usam o acesso pelo portão D 23 - Rua Lateral, fundos do Auditório Central;

2.2 Reunião de Pais

07/03 - 19 horas - reunião com pais/responsáveis do 1º Ano A;

08/03 - 19 horas - reunião com pais/responsáveis do 1º Ano B, 2º Ano A, B e C, 3º Ano A e B, 4º

Ano A, B e C.

Local: sala de aula da turma

2.3 Livros Moderna Compartilha

Nesta manhã chegaram mais alguns livros didáticos da Moderna Compartilha. À medida

que chegarem, faremos a entrega aos estudantes, em sala de aula.

2.4 Programa Socioemocional

A partir deste ano, as turmas do 1º ao 5º Ano participarão do Programa Socioemocional

Educa 21, gerido por Rossandro Klinjey, cuja proposta é ser uma solução inovadora de

desenvolvimento da educação socioemocional para o ecossistema escolar, incluindo

estudantes, pais e responsáveis, educadores e líderes escolares. Seus pilares foram projetados

para promover a empatia, autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de



relacionamento e tomada de decisão responsável. A partir da próxima semana, iniciaremos o

uso do livro. Quem ainda não efetuou a compra, deve fazê-la na Biblioteca do CT.

2.5 Uniforme

O uso do uniforme é obrigatório. Bermudas e calças que não possuem a logomarca do

CT devem ser na cor jeans, no preto ou azul marinho. No rol das peças que compõem o

Uniforme Escolar, disponível na aba download da página do CT, estão as informações.

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

3.1 Uniforme

O uso do uniforme é obrigatório. Bermudas e calças que não possuem a logomarca do

CT devem ser na cor jeans, no preto ou azul marinho. No rol das peças que compõem o

Uniforme Escolar, disponível na aba download da página do CT, estão as informações.

3.2 Locais de acesso

Pedimos atenção das famílias em relação aos locais de acesso dos estudantes. Tal

medida é necessária por questões de segurança, para evitar aglomerações e equilibrar o

número de estudantes em cada local, nos horários de maior circulação nas imediações do CT. A

mesma orientação serve para irmãos matriculados em níveis de ensino diferentes. Contamos

com a colaboração de todos!

5º Ano – Acesso (entrada e saída) pelo Pórtico do CT;

6º Ano ao Ensino Médio – Acesso (entrada e saída) pelo portão D23 (ao lado da Cantina do CT);

Estudantes que fazem uso de serviço de transporte escolar: todas as séries acessam o CT pelo

Portão D 23. Os estudantes do 8º, 9º Ano e Ensino Médio, quando têm aula à tarde, devem

entrar e sair pelo Pórtico.

3.3 Programa Socioemocional - 5º Ano A e B

A partir deste ano, as turmas do 1º ao 5º Ano participarão do Programa Socioemocional

Educa 21, gerido por Rossandro Klinjey, cuja proposta é ser uma solução inovadora de

desenvolvimento da educação socioemocional para o ecossistema escolar, incluindo

estudantes, pais e responsáveis, educadores e líderes escolares. Seus pilares foram projetados

para promover a empatia, autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de

relacionamento e tomada de decisão responsável. As aulas serão ministradas semanalmente

pela professora Aline Feldens Horst. Para que o estudante acompanhe as atividades, o

programa inclui um livro, cuja compra deve ser realizada na biblioteca do CT.

3.4 Reunião de pais com aula-vivência - 5º Ano A e B

Famílias, conforme mensagem enviada via App CT, estamos organizando um momento

especial para os estudantes do 5º Ano A e B. Para isso, lembrem-se de enviar, para o e-mail

orientacao@colegioteutonia.com.br, uma foto do grupo familiar/pessoas que convivem na

mesma casa. Pedimos que mantenham sigilo, pois faremos uma surpresa.

Reservem o dia 08/03, terça-feira, às 19 horas, para a reunião de pais com aula vivência

do 5º Ano A e B.  A participação de todas as famílias é muito importante.



3.5 Aulas de Educação Física

Estudantes que tenham problemas de saúde que o restrinjam, impossibilitem ou

interfiram na prática de atividades físicas, a família deve registrar na agenda para

conhecimento do professor e coordenação. Deve ser igualmente registrado na agenda, caso o

estudante precise fazer uso de qualquer tipo de medicação.

3.6 Visita da Alemanha - 9º Ano

Na quarta-feira, 02/03, na aula de Língua Alemã, a turma do 9º Ano receberá uma visita

surpresa da Alemanha. Os estudantes estão estudando sobre a cidade de Munique e

aproveitarão a oportunidade para falar sobre atualidades e treinar o idioma.

3.7 Errata - Lista de Professores Por Turma

Na circular da semana passada divulgamos o nome dos professores, por componente,

em cada turma. Houve alguns erros, pelos quais pedimos escusas.

6º Ano B - Língua Portuguesa = profª Vanessa Bones;

8º Ano A - Biologia = profª Carlise Amaral;

8º Ano B - Biologia = prof. Tiago Kappes;

1ª Série do Ensino Médio - Educação Física Meninos = prof. Daniel Grahl;

Educação Física Meninas = profª Nadine Sulzbach;

Matemática = profª Adriana Bergmann.

3.8 - Ajustes nos Horários de Aula

Seguem, em anexo, os horários das aulas a partir de 02/03. Ajustes foram

contemplados. Com isso há alteração de distribuição dos componentes curriculares nos

respectivos dias da semana.

4. CT Integral - Turno Manhã - Infantil I ao 1° Ano B do Ensino Fundamental

4.1 Reunião de Pais

03/03 - 18h30min - reunião com pais/responsáveis do Infantil I ao V e 1º Ano B. Reservem a

data.

Local: Miniauditório. Importante: pedimos que a presença seja contemplada por apenas um

responsável.

5. CT Integral - Turno Tarde - 1° Ano A ao 6° Ano do Ensino Fundamental

5.1 Reunião de Pais

03/03 -19h30min - reunião com pais/responsáveis do 1º Ano A ao 6º Ano do Ensino

Fundamental. Reservem a data.

Local: Miniauditório. Importante: pedimos que a presença seja contemplada por apenas um

responsável.

6. Educação Profissional



Convidamos todos os estudantes, estagiários, professores e representantes de empresas

e cooperativas parceiras da Educação Profissional para estarem presentes na Palestra da AULA

INAUGURAL DE 2022.

A palestra ocorrerá no dia 03/03, quinta-feira, às 19 horas, e será ministrada por

ALBANO MAYER. O tema abordado será Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação.

Por fim, pedimos a todos estudantes da Educação Profissional que façam sua entrada e

saída pelo Pórtico do Colégio evitando, assim, o fluxo pela recepção.

7. Atividades Extraclasse

Prezadas famílias, Caros Estudantes!

Cumprimentando-os, trazemos, a seguir, informações sobre as Atividades Extraclasse previstas para 2022.

Atenção: Todas as atividades iniciarão regularmente no dia 02/03. Os professores das Aulas Particulares

estarão à disposição a partir do agendamento da aula.

Orientações para Atividades Extraclasse no Colégio Teutônia – 2022

1) O Colégio oferece atividades extraclasse em forma de projetos e em forma de aulas particulares. As atividades se

subdividem em área esportiva, artística e projeto de robótica. Na primeira, estão as modalidades Futsal, Vôlei, Atletismo e

Funcional Kids. Na artística, estão à disposição Dança, Conjunto Instrumental, Grupo de Cordas, Coral, Teatro e Escola de

Artes. O projeto de Robótica utiliza recursos de informática (programação) e eletrônica, desenvolvendo o raciocínio lógico e a

solução de problemas, preparando o estudante para o universo da automação;

2) Para além da formação corporal, do exercício físico, da recreação e de vivências da linguagem corporal, rítmica e artística,

são possibilitadas aos estudantes que participam das atividades extraclasse vivências e participações em eventos artísticos

e culturais, como também em competições de caráter esportivo e recreativo;

3) O estudante deve cumprir as regras regimentais do Colégio, ressaltando pontualidade nos horários e comprometimento

com as atividades e eventos no que faz relação à sua participação e consequente preparação;



4) Podem participar das atividades extraclasse estudantes do CT e de outras instituições de ensino, com exceção da

modalidade CT Integral;

5) O estudante pode participar de mais de uma atividade, desde que não coincida o horário. Neste caso, deverá optar;

6) Estudantes que estiverem no CT Integral podem fazer atividades diversificadas. São encaminhados para estas a partir dos

profissionais da instituição que desenvolvem as atividades juntamente ao grupo;

7) Para além do subsídio do CT, a atividade extraclasse tem um investimento  a ser assumido pelos pais/responsáveis.

8) Inscrição, valores e modalidades!

a) A inscrição para todas as atividades extraclasses será realizada on-line através do link abaixo. No dia 02 de

março, quarta-feira, iniciaremos. Importante:

- Leia todas as informações e atividades oferecidas;

- Escolha as atividades atentando àquelas que estão disponíveis para cada nível e série;

- Para as aulas de instrumento faz-se necessário um prévio contato com o professor responsável;

- Faça contato com os profissionais para sanar qualquer dúvida antes da inscrição;

- Preencha os dados: nome completo do estudante, nível de ensino e série;

- Ao final selecione o campo de autorização e clique em enviar;

- Abra o link. Segue abaixo;

https://forms.gle/dvCVBGx8tDz4WDiz7

b) A cobrança das atividades “Projetos do Colégio Teutônia” é feita juntamente com o “doc” da mensalidade

escolar. Na cobrança de abril serão debitadas as parcelas referentes a março e ao mês correspondente, abril;

c) Em todas as atividades serão cobradas dez parcelas, de março a dezembro;

d) Apresentações e saídas não são consideradas aulas;

e) Atividades e aulas que coincidirem com feriados e recessos escolares não são recuperadas;

f) Nos casos das aulas particulares os pagamentos são realizados diretamente com o (a) professor (a);

g) Importante: o cancelamento de uma atividade extraclasse deve ser feito via documento SOLICITAÇÃO DE

CANCELAMENTO disponível na Recepção. No caso das aulas particulares, ao professor com quem foi feita a inscrição. O

não cancelamento implica em continuidade de cobrança da/s atividade/s;

h) No caso de cancelamento de participação, solicitamos que seja feita uma conversa com o (a) professor (a) responsável;

09) No caso de atividades como danças e coral, não é permitido ao estudante inscrever-se às vésperas de um encontro com

o intuito de participar unicamente das apresentações. No caso do teatro, serão aceitas inscrições até o final do mês de

março. As apresentações, bem como as participações em eventos esportivos, são consequência do trabalho e têm caráter

pedagógico. O processo, no conjunto de suas ações, desde os ensaios, é parte integrante do trabalho;

10) No caso de dança e escola de artes, há orientações específicas com o professor responsável;

11) No caso de dança, solicitamos que as famílias observem as orientações entregues por escrito pelos professores quanto

às condições de participação, aquisição de materiais, fantasias, taxas e custos para as apresentações e encerramentos de

ano;

12) Quando houver saídas para participação em eventos, o estudante deverá apresentar documento de identidade e

autorização por escrito, padrão CT, assinada, sem os quais não poderá viajar;

13) A abertura de cada atividade coletiva dar-se-á mediante número mínimo de participantes, observadas as especificidades

de cada qual;

https://forms.gle/dvCVBGx8tDz4WDiz7


14) O encerramento das Atividades Extraclasse dar-se-á na semana de 12 a 16/12/2022. Esse encerramento pode ser

antecipado à medida em que as aulas sejam adiantadas ou postergado, caso haja necessidade de recuperação de horários

e/ou dias;

15) Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a coordenação pedagógica das atividades extraclasse,

professor Harry Baukat, via e-mail coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br ou, ainda, por contato telefônico do

Colégio.

PROJETOS DO COLÉGIO TEUTÔNIA

MODALIDADES ESPORTIVAS

Modalidade Professor/Contato Naipe/Categoria Dia/Horário/Local Valor

Atletismo Laudenor Brune 4º e 5º Ano do E.F. Segunda e quarta-feira

13h30min às 14h20min

Projeto Social

Atletismo Laudenor  Brune 6º, 7º e 8º Ano do

E.F

Segunda e quarta-feira

14h20min às 15h10min

Projeto Social

Atletismo Laudenor  Brune 9º Ano e E.M Segunda e quarta-feira

15h10min às 16h50min

Projeto Social

Atletismo Iurquen Roese E.M. Segunda e quarta-feira

13h30min às 16h50min

Projeto Social

Atletismo Iurquen Roese E.M. Quinta e sexta-feira

14h20min às 16 horas

Projeto Social

Voleibol Projeto CT/Juventus

Prof: Pablo Dias

Martin

Fone: 99177-2351

2
o

e 3
o

Ano do E.F. Sexta-feira

14h30min às 15h20min

Projeto

CT/Juventus

Gratuito

4º ao 6
o

Ano do

E.F.

Quinta-feira

13h30min às 14h30min

Sexta-feira

13h30min às 14h30min

Projeto

CT/Juventus

Voleibol

R$50,00

Demais categorias (maiores) de

voleibol - informações com o

Prof.Pablo

Futsal Daniel Grahl 1º Ano B Segunda-feira - 10h15min às 11h05 R$ 56,00

Número mínimo de 7

participantes

Futsal Laudenor Brune 1º e 2º Ano do E.F. Terça-feira - 13h30min às 14h20min

Quinta-feira - 13h30min às 14h20min

R$ 56,00

Número mínimo de 15

participantes

Futsal Laudenor Brune 3
o

Ano do E.F. Terça-feira – 14h20min às 15h10min

Quinta-feira - 14h20min às 15h10m

R$ 56,00

Número mínimo de 15

participantes

Futsal Laudenor  Brune 4º Ano do E.F. Terça-feira – 15h10min às 16 horas

Sexta-feira – 13h30min às 14h20min

R$ 56,00

Número mínimo de 15

participantes

Futsal Laudenor Brune 5
o

e 6
o

Ano do E.F. Terça-feira – 16 horas às 16h50min

Sexta-feira – 14h20min às 15h10min

R$ 56,00

Número mínimo de 15

participantes

Futsal Laudenor Brune 7º,  8º e 9
o

Ano do Terça-feira – 16h50min às 17h40min

Sexta-feira – 15h10min às 16 horas

R$ 56,00

Número mínimo de 15

participantes

Futsal Laudenor  Brune E.M. Quinta-feira -15h20min às 16h20min

Sexta-feira – 16 horas às 17 horas

R$ 56,00

mailto:coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br


Número mínimo de 15

participantes

MODALIDADES ARTÍSTICAS

Conjunto

Instrumental

Lucas Grave

Fone: 99973-2910

E.F. e E.M. Segunda-feira, das

15 horas às 17 horas

Auditório Central

Obs: Estudantes interessados devem fazer contato

com o maestro.

Projeto com

Patrocínio em

2022

Coral Juvenil Federico Trindade

Fone: 98932-4698

E.F II e E.M Sexta-feira, das

13h30min às 15 horas

Sala de Música – Prédio D

R$ 40,00

Coral Infantil Harry Baukat 1
o

Ao 5
o

Ano do E.F Sexta-feira, das

16h15min às 17 horas

Sala de Música – Prédio D

R$ 40,00

Grupo de Cordas

(Alunos de Violino e

Violoncelo que já

fazem aulas

particulares)

Harry Baukat Alunos Volume II, III

e IV - Suzuki

Segunda-feira, das 14 horas às

14h45min

Sem Custo

Alunos Volume I -

Suzuki

Sexta-feira, das 15h30min às

16h15min

Sem Custo

Teatro Marcos Cardoso

Fone: 99334-5375

1
o

ao 4
o

Ano do E.F. Quarta-feira

13h30min às 14h30min

Auditório Central

R$ 56,00

5
o

ao 8
o

Ano do E.F. Quarta-feira

14h30min às 15h45min

Auditório Central

R$ 56,00

9
o

Ano do E.F. e

E.M

Quarta-feira

16 horas às 17h30min

Auditório Central

R$ 56,00

OUTROS

Modalidade Professor/Contato Nível Dia/Horário/Local Valor

CT Integral

Manhã

Ana Paula Bressan;

Cátia Regina Hamester

Rührwiem;

Claudia Sulzbach de

Camargo;

Kauana Leticia Behn Faller;

Keli Daiane Frigo;

Kelin Cristine Reinheimer;

Fabricia Carvalho dos

Santos;

Rosane Stamm;

Infantil I ao V e

1º Ano E.F.

Segunda a

sexta-feira, das

07h15min às

13h15min

CT Integral – 5 dias – R$ 695,00;

CT Integral – 3 dias – R$ 465,00;

CT Integral

Tarde

Franciele Rodrigues Ribeiro

Antony Junior Anschau

Barcelos;

Cátia Regina Hamester

Rührwiem;

1º ao 6º Ano Segunda a

sexta-feira, das

11h45  às

17h30min

Turno Integral – 5 dias – R$ 665,00;

Turno Integral – 3 dias – R$ 460,00;

Turno Integral – 5 dias (sem almoço)

– R$ 420,00;

Turno Integral – 3 dias (sem almoço)

– R$ 305,00.



*Para estudantes que desejam participar da Modalidade Turno Integral no período da tarde, sem almoço, o ingresso para a

atividade se dá às 13h30min.

*Estudantes inscritos no turno integral podem participar das oficinas de teatro, vôlei (2º e 3º Ano) e do coral infantil sem custo

adicional.

AULAS PARTICULARES

*É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DE AULAS EM DUPLA COM VALOR DIFERENCIADO EM ALGUNS INSTRUMENTOS MUSICAIS ESPECÍFICOS. CONVERSE COM O PROFESSOR.

Modalidade Professor/Contato Naipe/Categoria Dia/Horário/Local Valor

Violino e Viola

(Método Suzuki)

Harry Baukat

Fone: 99677-5631

Ed. Infantil até E.M. Segunda, terça, quinta e

sexta-feira à tarde, quinta-feira

de manhã – Sala de Música

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Bateria Pedro Böetcher

Fone: 99637-2421

Ed. Infantil até E.M. Segunda e Quinta-feira

Sala de Música

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Violão, Guitarra,

Baixo.

Lucas Welp

Fone: 99629-6740

Ens. Fundamental e

E.M.

Segunda-feira

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Trombone Lucas Grave

Fone: 99973-2910

Ens. Fundamental e

E.M.

Segunda-feira

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Flauta transversa,

Flauta Doce e

Clarinete

Thailan Pereira

Fone: 98925-4627

Ens. Fundamental e

E.M.

Segunda-feira

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Trompete Rafael Felipe

Wagner Wommer

Fone: 99427-3615

Ens. Fundamental e

E.M.

Segunda-feira

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Saxofone Alto, Tenor Elias Staggemeier

Fone:

(54) 999233223

Ens. Fundamental e

E.M.

Sexta-feira

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Piano/Teclado Interessados

contatar o prof:

Harry Baukat

Ens. Fundamental e

E.M.

Segunda-feira à tarde

Prédio D

R$ 170,00

Pago ao Professor

Violoncelo Shayanne Zorzin

Franceschini

Fone:

(54) 99687-9070

Ens. Fundamental e

E.M.

Quinta-feira à tarde

Prédio D

R$ 170,00

Pago à Professora

Dança Raquel Feyh -

Movimentu`s

Fone: 99702-3642

Categoria Baby

Infantil III até Infantil V

Sexta-feira

17h15min às 18 horas

Prédio D – Sala 1001 - Auditório

R$ 80,00

Pago à Professora

Categoria Mirim

1
o

e 2
o

Ano

Sexta-feira

14h15min às 15h15min

Prédio D – Sala 1001 - Auditório

Categoria Infantil

3
o

ao 5
o

Ano

Sexta-feira

15h15min às 16h15min

Prédio D – Sala 1001 - Auditório

Infanto-Juvenil

7
o

ao EM

Sexta-feira

16h15  às 17h15min

Prédio D – Sala 1001 - Auditório

Escola de Artes -

Pintura

Simone Kellermann

Fone: 99818-4173

Ens. Fundamental, E,M.

e Comunidade em Geral

Quinta-feira

15h30min às 16h45min

R$ 100,00

Pago à professora



Prédio D – Sala de Artes

Robótica Mauro Régis de

Oliveira

(51) 99900-0832

3
o

Ano do E.F até E.M Terça-feira

- 13h15min às 15 horas ou

- 15h15min às 17 horas

ou

Quarta-feira

13h15min às 15 horas

Sala Google

R$ 130,00

Pago ao professor

Obs: o kit de

material para o uso

na atividade está

incluído no valor.

Duração da

atividade de

1h45min.

Funcional Kids CT Daniel Grahl

(54) 99192-0430

1º ao 5º Ano Ens.

Fundamental

Terça-feira

15 horas às 15h45min

70,00

Pago ao professor

Atenciosamente,

Coordenação das Atividades Extraclasse e Direção do Colégio Teutônia.

Desejamos a todos um excelente final de semana e feriado de Carnaval. Retomamos com as

atividades letivas em 02/03/22, quarta-feira. Reiteramos a necessidade de cuidado individual para

com as situações da pandemia. Não é possível cuidar de outro sem cuidar-se. Retomamos a ideia do

olhar coletivo. Todos estamos comprometidos para com os objetivos da educação. Que Deus nos

abençõe.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


