
Teutônia, 25 de março de 2022.

Circular 06/2022.

Você está vivenciando o período da quaresma?

" A palavra quaresma, significa quarenta ou quadragésima. É o período de quarenta dias

antes da Páscoa, a grande festa das pessoas cristãs, que celebra a ressurreição de Jesus

Cristo."(O Amigo das Crianças, 2017, página 8). Nas aulas, dos diferentes níveis do CT, os

estudantes já estão vivenciando o período através de reflexões, dinâmicas e atividades

práticas. Esse é o período para refletirmos sobre a paz e esperança que devem estar presentes

na vida. E você? Como está vivenciando a quaresma? Tente concretizar atitudes que possam

auxiliar na construção de um mundo mais justo e melhor para viver. Uma forma bacana é

participar de atividades voluntárias!

SE O MOSQUITO PODE MATAR, ELE NÃO DEVE NASCER!

Vamos fazer uma faxina e interromper o ciclo do mosquito da Dengue, ZIka e

Chikungunya. Retire águas de pneus, tampe tonéis e caixas d'água, coloque areia nos vasinhos

das plantas, mantenha a lixeira fechada, calhas limpas e água da piscina tratada. Hábitos

simples podem evitar a contaminação e proliferação de doenças. Faça sua parte!

Oficina culinária para Pais/Responsáveis do Berçário, Educação Infantil e 1º ao 4º Ano do EF!

Manter uma alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento e

crescimento adequado das crianças. A fase escolar, bem como a instituição formativa, é um

espaço privilegiado, onde acompanhamos as diversas fases do desenvolvimento desde a

primeira infância. Os estudantes aprendem a ter autonomia, a provar as consistências, a

observar as cores, a sentir os aromas, a experimentar os mais diversos sabores, momento no

qual começam a se moldar os hábitos alimentares.

Diante disso temos o prazer em convidá-los a participar das oficinas culinárias de 2022,

ministradas a partir do mês de abril, estendendo-se até junho, oferecidas pelo CT e ministradas

pela nutricionista escolar Cristiane K. Wiebusch. Diversas receitas saudáveis podem compor a

lancheira de seu filho. Serão realizadas, dentre elas, bolos, bolachas, pães, geléias, entre

outros.

O primeiro encontro será no dia 25/04, às 18 horas. Estaremos aguardando vocês com

muita alegria! Para acolher o grupo da melhor forma, apenas 10 participantes por oficina

podem se inscrever. A segunda edição não tem data marcada ainda. Mas, a lista seguirá por

ordem de inscrições. Para a inscrição, a família deve entrar em contato com a recepção do CT,

através do fone: 3762-4040.



Você é nosso convidado para assistir, presencialmente, ao XVIII Troféu Teutônia de

Atletismo!

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

Reunião sobre o Projeto Bilíngue

29/03 - Terça-feira - 19 horas: Reunião de pais do Infantil II ao V, com a temática:

"Acompanhamento do Programa de Educação Bilíngue no CT e os benefícios para seu filho".

Será um momento para tirarem dúvidas e receberem feedbacks das primeiras semanas do

programa no CT. Contamos com a participação de todos. Local: Auditório Central.

2. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Laboratório de Aprendizagem - LA

Durante os próximos dias a professora regente da turma estará fazendo contato telefônico com

algumas famílias, cujo estudante será convidado a participar das aulas no Laboratório de

Aprendizagem. Até segunda-feira, dia 28/03, estes estudantes receberão o bilhete com os

detalhes e os horários das aulas. O LA tem início previsto para o dia 05/04. Ressaltamos,

entretanto, que as autorizações deverão ser entregues à professora regente até dia 31/03.

Importante registrar que se trata de uma recomendação com base nas sondagens realizadas

até o momento ou histórico do estudante nos anos anteriores. Importante informar ainda que,

a partir deste ano, as aulas no Laboratório de Aprendizagem retornarão a necessidade de

investimento que será realizado via boleto no valor de R$40,00 para famílias cujos filhos

participarão uma vez na semana ou R$70,00 para estudantes que participarão duas vezes na

semana.



INÍCIO DAS AULAS: 05/04/2022

TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA*

13h30min às 14h20min 3º ANO A 3º ANO B 2º ANO A,B e C

14h20min às 15h10min 2º ANO B 4º ANO B 3º ANO A e B

15h30min às 16h20min 2º ANO A 4º ANO C 4º ANO A, B e C

16h20min às 17h10min 2º ANO C 4º ANO A —------------------

*A tarde de quinta-feira é para os estudantes que optaram em participar duas vezes na

semana.

2.2 Bate-papo consciente

Dia 01/04, sexta-feira, estudantes do 4º Ano A, B e C estarão participando de uma conversa

com voluntárias da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia. Neste momento terão

oportunidade de conhecer a importância que tem a coleta correta de materiais recicláveis. A

atividade marca o início do projeto de estudos da turma que traz o amor e o respeito à

natureza na centralidade de nossas ações.

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

3.1 Encontro de Lideranças Estudantis - 1ª Série do EM

Amanhã, sábado, os estudantes Vitória Camila Lermen, Ana Laura Koefender Führ, Ana Luísa

Schwambach e João Pedro Machry dos Reis, da 1ªEM, juntamente com a orientadora

educacional Sabrina Schabbach Caumo, estarão participando do 27º Encontro de Lideranças

Estudantis da Rede Sinodal de Educação. Desejamos a todos um ótimo encontro.

3.2 Aulas de Reforço - 5º Ano à 1ª Série do EM

As aulas de reforço de Língua Portuguesa iniciarão na próxima quarta-feira, 30/03. Os

estudantes indicados pelos professores receberão um bilhete de autorização. Ressaltamos,

entretanto, que se trata de uma recomendação, com base nas sondagens realizadas até o

momento ou histórico do estudante nos anos anteriores (reprovação, aprovação pelo conselho

e dificuldades). É importante salientar que, a partir deste ano, as aulas de Reforço Escolar

voltarão a ser cobradas das famílias, via boleto bancário, com investimento de R$ 45,00 por

componente.



3.3 Lançamento da Mostra Científica 2022

Na próxima semana, faremos o lançamento da VII Mostra Científica para os estudantes do CT,

cujo objetivo é estimular a aprendizagem pela pesquisa entre os estudantes da Educação

Infantil ao Ensino Médio. Ao longo de seus oito anos de história, muitas pesquisas já foram

realizadas e muito conhecimento construído, dinamizado e compartilhado, gerando assim

diversas trocas vivas e pulsantes através do fazer científico. Diálogo, dúvidas, incertezas,

movimentos inventivos e muita criatividade engendram quem fez parte deste projeto e com

certeza perpassará quem dele participar.

3.4 Simulado ENEM - 3ª Série do EM

Para organização de estudantes e famílias, informamos que, nos dias 08 e 09/04, a turma da

3ªEM fará um simulado ENEM, seguindo a sistemática do simulado oficial. No 1º dia serão

realizadas as provas das áreas de Linguagem, Ciências Humanas e Redação. No 2º dia, no

sábado, farão avaliações de Ciências da Natureza e Matemática. Será mais uma oportunidade

de autoavaliação dos conhecimentos e uma aproximação da vivência de um vestibular/do

ENEM.

4. Atividades Extraclasse

Amanhã, sábado, estudantes do CT estarão participando de etapa do Estadual Sub 20 na

Sogipa, em Porto Alegre, com vistas a aprimorar técnicas e ganhar ritmo para as competições,

uma vez que no Projeto Atletismo Teutônia a referida faixa etária não está contemplada.

5. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

Amanhã, sábado, dia 26/03, será sábado letivo para as turmas TE XII e TEM X, bem como para

as turmas TA XX e TA XXI. As turmas de eletrotécnica e eletromecânica terão aulas teóricas no

Colégio Teutônia nesta manhã. Já as turmas de Agropecuária realizarão visita

técnica/pedagógica à Expoagro Afubra, em Rio Pardo.

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

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


