
Teutônia, 04 de março de 2022.

Circular 03/2022.

Prezada Comunidade Escolar,

Sobre o Uso de Máscaras

Com o Decreto 56.403, de 26/02/2022, publicado no Diário Oficial do Estado, o uso de máscara

de proteção individual para crianças menores de 12 anos deixa de ser considerado protocolo

obrigatório pelo Sistema 3As de Monitoramento, mecanismo que gerencia a pandemia no Rio

Grande do Sul. Assim, para crianças entre seis e 11 anos, a máscara passa a ser protocolo

recomendado. Ao CT cabe adequar-se à legislação em vigor reforçando o recomendado.

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.

Serviço de Orientação Educacional

A partir deste início de ano letivo o CT passa a contar novamente com profissional

exclusivo junto ao Serviço de Orientação Educacional. A Professora Sabrina Caumo está

atuando nesta função que será apresentada às famílias nas reuniões de Pais do Ensino

Fundamental e Médio.

Locais de Acesso e Saída do CT!

Agradecemos estudantes, famílias, transportadores escolares e todos mais que tornam

possível a organização logística nos horários de entradas e saídas do CT. Disponibilizamos o

Card abaixo, observando a alteração de entrada e saída para as turmas do nível Infantil V.

https://estado.rs.gov.br/upload/arquivos//decreto-56-403-26022022.pdf


Retomando o convite para Piquenique de Integração / Dia da Família!

O Dia da Família / Piquenique de Integração será um dia de muita alegria, energia boa e

diversão! Venha compartilhá-lo com a gente!

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.

Acesso:

Exclusivamente via Pórtico.

Organização:

· Os estudantes estarão sob responsabilidade das famílias e deverão vir com a camiseta

do uniforme;

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

organizados e sinalizados  por ano/série, no pátio;

· Não haverá possibilidade de acesso de carros (carga e descarga), no local do

piquenique.



Atrações:

· Brinquedos infláveis – para estudantes do Berçário, Educação Infantil e Ensino

Fundamental até o 7º Ano;

·  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.

Uso de Máscaras e Protocolos Sanitários

O Piquenique de Integração está devidamente informado ao Centro de Operações de

Emergência - COE Municipal. O atendimento às questões sanitárias deve ser observado e

cumprido.

Troca Troca de uniformes!

No Dia da Família, amanhã, 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 e dialogue com outras famílias! Não teremos

uniformes para venda.

Lembramos que também haverá o varal de uniformes do "achados e perdidos".

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

1.1 Acesso às dependências do CT



A partir do dia 07/03, segunda-feira, apenas o Infantil I e II podem continuar sendo

acompanhados, na chegada e saída, por um responsável, até a sala de aula. Os estudantes do

Infantil III, IV e V serão recepcionados no Pórtico, pelos monitores que os acompanharão até

as respectivas salas de aula.

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

2. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 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.

Devido ao contexto atual, sugerimos que participe deste momento apenas uma pessoa por

família.

Local: sala de aula da turma

2.2 Acesso às dependências do CT

Lembramos que os pais/responsáveis pelos estudantes (turno manhã e tarde), devem

aguardar seus filhos no Pórtico. O acesso e a permanência das famílias nas dependências no CT

continua restrita.

2.3 Live Habilidades Socioemocionais com Rossandro Klinjey

O ser humano é produto das relações, é tão coletivo quanto individual, já que ao longo de
sua existência, por meio de interações, sofre transformações por influência sociais e culturais
que compõem a formação de sua própria identidade.

A BNCC reforça a importância de a escola formar cidadãos “completos”, que sejam
tecnicamente hábeis, mas também capazes de conviver coletivamente.

Convidamos as famílias para a live com Rossandro Klinjey no dia 16/03, às 19 horas. O link
de acesso será enviado posteriormente.

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

devem ser na cor jeans, azul marinho ou preta, sem tecidos de outra cor, nem outras
logomarcas. Apenas nas quartas-feiras os estudantes podem usar camisetas alusivas aos
eventos do CT, como por exemplo, Mostra Científica.

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

3.1 Horário Novo

Tivemos ajustes no horário, em pequena medida. Em anexo segue o horário que entrará

em vigor na próxima segunda-feira, dia 07/03.

3.2 Uniformes

Pedimos atenção especial ao uso do uniforme. Nesta semana, estudantes que não

estavam com uniforme adequado, receberam peças emprestadas. A partir da semana que

vem, dia 07/03, as famílias serão avisadas para trazer a peça do uniforme que não estiver de

acordo com a lista disponibilizada no site do CT. O acesso do estudante à sala de aula está



condicionado ao atendimento desta prerrogativa. Reiteramos que bermudas e calças que não

possuem a logomarca do CT devem ser na cor jeans, azul marinho ou preta, sem tecidos de

outra cor, nem outras logomarcas. As bermudas não podem ser curtas. Calções estão

autorizados nas atividades de Educação Física. Apenas nas quartas-feiras os estudantes podem

usar camisetas alusivas aos eventos do CT, como por exemplo, Mostra Científica.

3.3 Aula vivência com reunião de pais - 5º Ano A e B

Famílias, nossa Aula Vivência será na próxima terça-feira, 08/03, às 19 horas, no

miniauditório. A participação de todas as famílias é muito importante. O acesso será pela

recepção do CT. Devido ao contexto atual, pedimos que participe apenas um responsável por

família.

3.4 Avaliação Diagnóstica - 1ª Série do Ensino Médio

Na próxima quinta e sexta-feira, dia 10 e 11/03, às 07h20min, será aplicada uma

avaliação diagnóstica com os estudantes da 1ª Série do Ensino Médio. O objetivo dessa

atividade é, a partir dos resultados, verificar as dificuldades que cada estudante apresenta, se a

aprendizagem da turma está de acordo com o nível de ensino e que habilidades e

competências ainda precisam ser desenvolvidas. Também servirá de autoavaliação para os

estudantes, pois poderão observar seus pontos fortes e onde precisam melhorar.

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

4.1 Lanche extra

Conforme conversado na reunião de ontem, 03/03, para as crianças do Infantil I e II

ficou combinado o envio de um lanche extra (mamadeira, iogurte ou fruta) para consumo logo

após o soninho do meio dia. Para os demais níveis (Infantil III, IV, V e 1º Ano B) não há

necessidade, pois o almoço é mais tarde.

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

5.1 Comunicação com os Educadores

Havendo necessidade do responsável passar alguma notificação aos educadores do CT

Integral, lembramos que o registro deverá ser feito via Agenda Escolar.

6. Educação Profissional

Comunicamos aos estudantes em estágio profissional obrigatório de curso técnico que

no sábado, dia 12/03, entre 09 e 12 horas ocorrerá o Seminário de Supervisão de Estágio.

Nesta oportunidade se farão presentes todos os professores orientadores de TCC. A presença

de estudantes e professores envolvidos é obrigatória e irá auxiliar no processo de organização

e desenvolvimento dos estágios e dos respectivos trabalhos acadêmicos. O Seminário irá

ocorrer no Auditório Central do Colégio.

7. Atividades Extraclasse

7.1 A inscrição para todas as atividades extraclasses será realizada on-line através do link

abaixo. No dia 02/03, quarta-feira, iniciamos. 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;
- O contato coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br também segue disponível para
orientações ou dúvidas;
- 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

7.2 Escola de Artes

Na atividade da Escola de artes foi necessário um ajuste no dia em relação ao que foi

informado na última circular. A mesma acontecerá nas TERÇAS-FEIRAS, das 16 horas às

17h15min e nas QUARTAS-FEIRAS, das 15h30min até 16h45min. Nestas aulas serão exploradas

atividades de pintura em tecido, lata, madeira ou tela. As atividades começarão na próxima

semana. Se ainda houver interesse, ainda há a possibilidade de realizar a inscrição.

7.3 Aulas de Acordeon

Estaremos oferecendo neste ano aulas de acordeon aqui no CT. Para conhecer melhor o

instrumento ou fazer uma aula experimental, faça contato com o professor Junior pelo fone (51)

99965-6008.

7. 4 Aulas de Teatro

Foram necessários ajustes nos horários dos grupos de Teatro do CT. Sendo assim,

seguem os novos horários.

13h30min  às 14h45min - 9ºAno e EM;

14h45min às 15h45min - 1º ao 4º Ano;

16 horas às 17h15min - 5º ao 8º Ano.

7.5 Horários do Voleibol

Foram necessários ajustes nos horários da modalidade de vôlei nas sextas-feiras. Sendo assim,

seguem os novos horários:

2o e 3o Ano do

E.F.

Sexta-feira

13h30min às 14h20min

Projeto CT/Juventus

Gratuito

mailto:coordenacaoextraclasse@colegioteutonia.com.br
https://forms.gle/dvCVBGx8tDz4WDiz7


4º ao 6o Ano do

E.F.

Quinta-feira

13h30min às 14h30min

Sexta-feira

14h30min às 15h30min

Projeto CT/Juventus Voleibol

R$50,00

Anexos:

1. Horário de aulas - estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio;

Desejamos um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


