
Teutônia, 18 de março de 2022.

Circular 05/2022.

Uso das Máscaras - Decreto nº 3091

Por Decreto Municipal foi tornado facultativo o uso da máscara no ambiente escolar.

Recomendamos, no entanto, a manutenção do uso de todos aqueles que percebem sinais ou

sintomas que podem ter relação com a covid, a exemplo de manifestação de tosse, síndrome

gripal entre outros. A manutenção da segurança no ambiente escolar é coletiva. Cuidamos de

nós para cuidarmos dos outros! Na manifestação de sintomas que deixam dúvidas, procure um

profissional da saúde! Reiteramos que o programa de vacinação segue no município! Amanhã,
19/03, será realizada a última ação de vacinação contra Covid-19 para crianças, de 5 a 11 anos,
aos sábados, no Posto de Saúde do bairro Languiru! A partir de segunda-feira, dia 21, a
vacinação ocorrerá somente durante a semana.

Declaração do Imposto de Renda 2022 -  Declaração de Valor de Anuidade Escolar

Os responsáveis financeiros dos estudantes do CT podem imprimir a declaração para fins de

imposto de renda das contribuições escolares pagas em 2021. O documento é emitido

diretamente do sistema, via portal do estudante. Para isso disponibilizamos o tutorial com o

passo a passo ao final da Circular, no anexo 1. É fácil, rápido, seguro e pode ser feito de sua

casa, sem necessidade de deslocamento. Em caso de dúvidas, disponibilizamos o canal

suportevirtual@colegioteutonia.com.br para contato.

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!

Informações:

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

Período de campanha: 14/03 até 04/04;

Doações: crianças do CEMEF- Teutônia/RS;

Local de arrecadação: Caixa próxima à recepção e pórtico.

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

1.1 Acessos ao CT

Reforçamos que o início das atividades da Educação Infantil acontece às 13h15min. Para que os

estudantes estejam em sala de aula nesse horário, a entrada no CT poderá acontecer a partir

das 13h10min.
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1.2.Recadinhos para Infantil I e II

Os estudantes do Infantil I e II continuam podendo ser acompanhados por um responsável até

a porta da sala de aula. Entretanto, o ambiente interno da sala de aula deve ser restrito a

educadores e estudantes garantindo, dessa forma, o andamento da rotina das crianças. Ainda,

sobre o momento de chegada das crianças, pedimos que os pais não tenham conversas

prolongadas na porta da sala com a professora, pois as crianças necessitam da atenção das

educadoras nesse momento.

2 Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 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. Ressaltamos, entretanto, que se trata de uma recomendação com

base nas sondagens realizadas até o momento ou histórico do estudante nos anos anteriores.

Importante informar que, a partir deste ano, as aulas no Laboratório de Aprendizagem

retornarão a cobrança, via boleto, com investimento  de R$40,00.

2.2 Brechó - EF (1º ao 4º Ano) e Ensino Médio

Quando? Dia 21/03 - segunda-feira;

Horário? 14 horas  até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio;

Lembramos que haverá troca e venda de peças (meia estação e inverno). Venha ser um

voluntário!! O brechó só acontece se você puder ajudar!

2.3 Projeto Emoções

As turmas dos 2ºs Anos A, B e C, contemplando o Projeto Emoções, comunicam que a partir da

próxima semana estarão recebendo potes de vidros para serem doados ao Projeto Horta

Comunitária. Objetivando a soberania alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade

social em nosso município e a diminuição dos resíduos, os vidros poderão ser depositados em

caixa específica no pórtico, durante toda a próxima semana.

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

3.1 Reunião Pais/Responsáveis

Agradecemos às famílias pela presença na Reunião de pais/responsáveis do 6º Ano ao Ensino

Médio. Foi um momento muito importante para alinharmos as informações pedagógicas.

3.2 Aulas de Reforço

Durante esta semana iniciamos a entrega dos bilhetes aos estudantes convidados a participar

das aulas de reforço de Matemática, cujas aulas iniciarão na próxima semana, quinta-feira.

Ressaltamos, entretanto, que se trata de uma recomendação dos professores do componente,



com base nas sondagens realizadas até o momento ou histórico do estudante nos anos

anteriores (reprovação, aprovação pelo conselho e dificuldades). Informamos também que, a

partir deste ano, as aulas no Laboratório de Aprendizagem retornarão a cobrança, via boleto,

com investimento de R$45,00. As aulas do mês de março serão cobradas juntamente com o

mês de abril.

3.3 Brechó - EF (5º ao 9º Ano) e Ensino Médio

Quando? Dia 21/03 - segunda-feira;

Horário? 14h até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? 5º ao 9º Ano e Ensino Médio;

Lembramos que haverá troca e venda de peças (meia estação e inverno). Há poucas peças de

uniforme do 7º Ano ao EM.

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

3.4 Entrega de Certificados de Língua Alemã

No dia 24/03, quinta-feira, às 19 horas, no Auditório Central do CT, acontecerá a entrega dos

certificados dos Exames de Proficiência nos níveis A1, A2 e B1 e também do Concurso de

Leitura em Língua Alemã, realizados em 2021. Está confirmada a participação do Cônsul Geral

da Alemanha, Sr. Milan Simandl, da Gerente da Iniciativa Pasch no Brasil, a Sra. Juliane

Acevedo, e do Diretor do Instituto Goethe de Porto Alegre, Sr. Adrian Kissmann. Os estudantes

estão recebendo seus convites em mãos. Contamos com a presença de todos!

3.5   27º Encontro de Lideranças Estudantis da Rede Sinodal de Educação

Nos dias 26/03 e 08/10/22 ocorrerá o 27º Encontro de Lideranças Estudantis. O evento

oferecido nacionalmente, será on-line, em dois sábados. Os estudantes que participarão

representando o Colégio Teutônia, acompanhados da orientadora educacional Sabrina S.

Caumo, são: Vitória Camila Lermen, Ana Laura Koefender Führ, Ana Luísa Schwambach e João

Pedro Machry dos Reis. O tema do encontro é Ressignificando a política a partir do olhar

juvenil, e o programa contará com conversas sobre o tema, painel, troca de experiências e

levantamento e organização de ideias para o trabalho efetivo sobre o tema nos colégios.

Desejamos aos participantes um ótimo encontro.

3.6 Olimpíada Brasileira de Alemão

A estudante Fernanda Werlang foi classificada para a próxima etapa da Olimpíada Brasileira de

Alemão. Na semana que vem, de segunda a sexta-feira, participará de tarefas, virtualmente,

pela plataforma do Concurso, com atividades variadas testando as 4 habilidades (ler, ouvir,

escrever e falar).

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

Na segunda-feira, 21/03, os estudantes que estão frequentando o CT Integral, cujos

responsáveis ainda não preencheram o contrato de prestação de serviços, levarão para casa



uma cópia do contrato, que deve ser preenchido e entregue na recepção do CT até

quinta-feira, 24/03.

5. CT Integral - Turno Tarde -  Ensino Fundamental

Na segunda-feira, 21/03, os estudantes que estão frequentando o CT Integral, cujos

responsáveis ainda não preencheram o contrato de prestação de serviços, levarão para casa

uma cópia do contrato, que deve ser preenchido e entregue na recepção do CT, até a

quinta-feira, 24/03.

6. Atividades Extraclasse

6.1 Conjunto Instrumental - Reunião de pais

Na próxima segunda, dia 21/03, às 18h30min realizaremos uma reunião com os pais dos

estudantes que participam do Conjunto Instrumental. A reunião será realizada no Auditório

Central do Colégio. Contamos com a participação de todos!

7. Educação Profissional

No dia 22/03, às 19 horas, os estudantes e professores das turmas de Técnicos em

Eletrotécnica e Eletromecânica terão palestra com Fábio Rosa. Na oportunidade, o palestrante

irá abordar a temática da Energia Fotovoltaica. A palestra irá ocorrer no Auditório Central do

Colégio.

8. Atividades Extraclasse!

8.1- Troféu IENH de Atletismo  - Cancelado

Em razão da previsão de chuva está cancelado para amanhã, sábado, 19/03, o Troféu IENH de

Atletismo na cidade de Novo Hamburgo.

8.2- Reunião - Conjunto Instrumental

Está confirmada para segunda-feira, 21/03, às 18h30min no Auditório Central, a reunião com

pais e/ou responsáveis dos estudantes que participam do Conjunto Instrumental.

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

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor

Anexo 1 - Tutorial para emissão da Declaração de Valores das Anuidades Escolares

2021



 

Gerar Declaração para Imposto de Renda 

1 – Acesse o site do Colégio Teutônia www.colegioteutonia.com.br  

2 – Acesse o portal do aluno clicando no ícone  

 

  

3 – No portal do aluno, O usuário é o CPF do Responsável Financeiro (apenas números). A senha padrão 

de novos usuários é “123456”. 

 

4 – Clique no ícone indicado. 

 

 

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


5 – No menu, clique em Relatórios. 

 

 

6 – Por último, clique em Emitir relatório e o download do arquivo será efetuado. 

 

 


