
Teutônia, 11 de março de 2022.

Circular 04/2022.

Revista Especial 70 anos do Colégio Teutônia

Compartilhamos com toda a comunidade escolar que, pela iniciativa do Grupo

Popular - Folha de Teutônia, Gráfica e Editora Jornalística Ltda, será produzida e veiculada a

publicação especial da revista 70 anos do Colégio Teutônia. Será um material para resgatar

a história deste educandário, fundado em 1952, contextualizar a caminhada destas sete

décadas e evidenciar ações e perspectivas para os anos vindouros. A publicação de

conteúdos e de gestão administrativa/financeira desta edição são de responsabilidade do

referido grupo. O projeto editorial, para que possa ser sustentável, oportunizará espaços de

divulgação de marcas e serviços. Interessados devem fazer contato pelo telefone (51)

3762-2440 em horário comercial com Lucas, Luciana e Nardi. Ou, ainda, pelo e-mail

atendimento@popularnet.com.br

Campanha: Páscoa é vida!

“Páscoa é celebrar a vida! Esse período traz a mensagem de paz e esperança que nos faz

refletir sobre a vida e as atitudes na construção de um mundo mais justo e melhor para viver.

Portanto, queremos te convidar a colaborar com nossa campanha, pois a vida deve ser

celebrada todos os dias! Como faremos?

Arrecadação de livros infantis e infantojuvenis e brinquedos em bom estado!

Período de campanha: 14/03 até 04/04;

Doações: para crianças do CEMEF- Teutônia/RS;

Local de arrecadação: Caixa próxima à recepção do CT e pórtico do CT.

Dias de Chuva

Hoje tivemos nosso primeiro dia com chuvas nas entradas e saídas de

estudantes.

Importante:

● dias de chuva necessitam de cautela e recomenda-se antecipação. Quando chove

o trânsito ganha novos desdobramentos em todos os lugares;

● os portões de acesso e saída seguem os mesmos. É preciso pensar

coletivamente, colaborativamente. Não há organização coletiva que se sustente

pela exceção;

● na travessa da Rua Ernesto H. Alert - fundos do Auditório Central, com acesso à

rua Asido Dreyer, frente do CT, pedimos a gentileza de não trancar o cruzamento.

mailto:atendimento@popularnet.com.br


Pedimos colaboração para com a observação de acesso ao Pórtico. Permita o

cruzamento de veículos, vans e ônibus escolares. O fluxo de ambas as ruas

precisa de fluidez.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Live Com Rossandro Klinjey

16/03 - 19 horas - Live com Rossandro Klinjey. Apresentação do Programa Socioemocional,

projeto que integra, a partir de 2022, a proposta pedagógica do Colégio Teutônia. A live será

aberta a toda comunidade escolar. Os detalhes de acesso serão enviados, via app CT, no dia da

live.

1.2 Laboratório de Aprendizagem - LA

O objetivo da atividade é oferecer, além do ambiente de sala de aula, mais um espaço

pedagógico onde o(a) estudante, com a ajuda de um profissional qualificado, possa

desenvolver estudos para superar dificuldades de aprendizagem. O LA tem início previsto para

a primeira semana de abril. O comunicado com as informações será enviado individualmente,

conforme a necessidade e observações da professora regente de turma, via Agenda Escolar, na

próxima semana.

1.3 Livros Moderna Compartilha

Pedimos às famílias que realizaram a compra dos livros didáticos da Editora Moderna pelo site

e até o presente momento não receberam o material, que gentilmente enviem cópia do

voucher via Agenda Escolar ou contatem a Biblioteca do CT. A editora teve algumas

dificuldades com o transporte dos livros que estão chegando gradativamente ao colégio.

Recebemos mais um lote esta semana.

1.4 Brechó

Quando?

Dia 21/03- segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? EF (1º ao 4º Ano) e EM;

Lembramos que haverá troca e venda de peças (verão e meia estação);

Venha ser um voluntário!! O brechó só acontece se você puder ajudar!

1.5 Festa das Letras - 1º Ano A e B

Comunicamos que a Festa das Letras será na segunda-feira, dia 21/03, no turno da aula. Os

detalhes da programação serão enviados na próxima semana, via Agenda Escolar.



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

2.1 Reunião de Pais - 6º Ano à 3ª Série do Ensino Médio

15/03 - terça-feira - às 19 horas - reunião com pais/responsáveis do 6º Ano à 3ª Série do

Ensino Médio. 1º momento - no Auditório Central; após sala de aula da turma;

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

por família. Reservem a data!

2.2 Live Com Rossandro Klinjey

16/03 - 19 horas - Live com Rossandro Klinjey. Apresentação do Programa Socioemocional,

projeto que integra, a partir de 2022, a proposta pedagógica do Colégio Teutônia. A live será

aberta a toda comunidade escolar. Os detalhes de acesso serão enviados, via app CT, no dia da

live.

2.3 Brechó

Quando?

Dia 21/03- segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? EF (1º ao 9º Ano) e Ensino Médio;

Lembramos que haverá troca e venda de peças (verão e meia estação);

Venha ser um voluntário!! O brechó só acontece se você puder ajudar!

2.4 Portfólios de Educação Física -  do 5º Ano ao Ensino Médio

A partir do 5º Ano, todos os estudantes recebem, junto ao boletim, o portfólio de Educação

Física. Trata-se de um material para acompanhar os indicativos de saúde do estudante ao longo

de sua trajetória escolar, no qual os resultados ideias estão descritos em tabelas. Durante a

entrega de boletins de cada trimestre, os professores de Educação Física estarão à disposição

das famílias para tirar dúvidas.

2.5 Aulas de reforço de Matemática

O Colégio Teutônia oferece aulas de reforço aos estudantes convidados pelo(a) professor(a). O

objetivo da atividade é oferecer, além do ambiente de sala de aula, mais um espaço

pedagógico onde o(a) estudante, com a ajuda de um profissional qualificado, possa

desenvolver estudos para superar dificuldades de aprendizagem. Iniciaremos com a aula de

reforço em Matemática, dia 24/03, quinta-feira, no turno da tarde, conforme cronograma

abaixo, com a professora Francine Dahm. O custo da atividade será de R$45,00 mensais.

13h30min às 14h20min = 5º Ano A e B

14h20min às 15h10min = 6º Ano A e B e 7º Ano

15h30min às 16h20 = 2ª e 3ª EM

16h20min às 17h10min = 1ª EM

17h10min às 18h = 8º Ano A e B e 9º Ano

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



3.1 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.

4. Educação Profissional

4.1 Seminário de Estágio

Estudantes da Educação Profissional que estejam realizando o período de estágio profissional

de curso devem estar presentes amanhã, sábado, 12/03, às 09 horas no Auditório Central do

Colégio. Na ocasião teremos o Seminário de Estágio. No primeiro momento a orientação será

coletiva. Em um segundo momento os estudantes receberão atendimentos individualizados

com os seus respectivos orientadores.

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

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


