
Teutônia, 01 de abril  de 2022.

Circular 07/2022.

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

Atletismo! Amanhã, sábado, 02/04!

Rol de Peças do Uniforme Escolar

No Anexo 01 disponibilizamos o rol de peças que compõem o Uniforme Escolar.

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, geleias, 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.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Atenção famílias do 4º Ano A, B e C

Nesta manhã os estudantes receberam um tema especial de Páscoa para realização em família!

1.2 Laboratório de Aprendizagem - LA

Lembramos que na próxima terça-feira iniciam as atividades no Laboratório de Aprendizagem.

A participação do estudante está condicionada à apresentação da autorização que deverá ser

entregue à professora regente, impreterivelmente, até segunda-feira, dia 04/04. Estudantes

que não participarão do LA devem também trazer o bilhete, assinalando a opção de não

participação.

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.

Local das aulas: Sala B305 e Sala de AEE.

1.3  App CT - Sala de Aula - 1º ao 4º Ano

Com alegria, informamos que passamos a contar com mais uma ferramenta habilitada junto ao

APP CT. As turmas do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental estarão utilizando o recurso "Sala

de Aula" em nosso aplicativo. Assim, pais e responsáveis passam a receber, direto pelo APP do

CT, registros de vivências dos nossos estudantes como fotos, vídeos e recados pontuais das

educadoras. No anexo 2, ao final da Circular, uma breve explicação de como acessar os

registros.



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

2.1 Visita de estudos - 5º Ano A e B

Na próxima terça-feira, 05/04, as turmas do 5º Ano A e B, acompanhadas pelas professoras

Carlise Amaral e Aline Horst, farão uma visita de estudos à Usina de Reciclagem de Resíduos de

Teutônia, localizada na Linha Geraldo. A atividade faz parte da proposta pedagógica do CT e

tem por objetivo conhecer o processo de decomposição final dos resíduos do município. Os

detalhes foram enviados via bilhete, juntamente à autorização de saída, que deverá ser

assinada pelo responsável e entregue à professora Carlise no dia da visita, junto ao valor da

passagem.

2.2 Conselho Diagnóstico

Na próxima terça-feira, 05/04, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 5º Ano A e

B, 7º Ano, 9º Ano e 1ªEM. A partir dos apontamentos feitos pelos professores, enviaremos as

Fichas de Avaliação, via App CT, e faremos contato telefônico nos casos em que seja necessário

agendamento de conversa.

2.3 Aulas de Reforço - 9º Ano e Ensino Médio

As aulas de reforço de Língua Portuguesa e Matemática iniciaram nesta última semana. Na

quarta-feira, 06/04, e sexta-feira, 08/04, iniciarão as aulas de reforço de Química e Física para

as turmas do 9º Ano e Ensino Médio. 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.

2.4 Reunião com Pais/Responsáveis - Viagem de Estudos - 9º Ano e 1ª Série do EM

Na próxima quinta-feira, 07/04, acontecerá a primeira reunião com pais/responsáveis dos

estudantes do 9º Ano e 1ª Série do Ensino Médio.

Horário: 19 horas;

Local: Auditório Central;

Pauta da reunião: Viagem de Estudos e Integração.

2.5 Simulado ENEM - 3ª Série do EM

Para organização de estudantes e famílias, informamos que, na próxima sexta-feira, 08/04, e

sábado, 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.



3. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

3.1 Sábado Letivo - TA XX e TA XXI

Neste sábado, dia 02/04, teremos aulas das turmas de Curso Técnico em Agropecuária - TA XX

e TA XXI.

3.2 Visita Técnica - Parque de Energia Solar da Certel

No próximo sábado, dia 09/04, está prevista a visita técnica ao Parque de Energia Solar da

Cooperativa Certel em São Pedro da Serra. Com a saída pedagógica, os estudantes dos Cursos

Técnicos em Eletrotécnica e Eletromecânica terão a oportunidade de serem recebidos por

profissionais que guiarão a visita técnica. Iniciativas como estas são alguns dos diferenciais

oferecidos aos nossos estudantes de Educação Profissional.

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

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor

ANEXOS

1. Lista do Rol de Peças 2022 do Uniforme Escolar;

2. Passo a passo para acessar o recurso “Sala de Aula” pelo App CT.



 

 

 

 

 
Relação do Rol de Peças do Uniforme Escolar 2022 do Colégio Teutônia 

Bermudas com a logomarca   

- Bermuda masculina em seletel (verde com branco); 
- Bermuda feminina em suplex (preto); 
- Short-saia em suplex - somente para Educação Infantil (preto). 

 

Calças com a logomarca   
- Calça em moletom ou malha doublé (preto); 
- Calça em seletel (verde com listras brancas e pretas); 
- Calça em suplex (preto);  
- Corsário em suplex (preto). 

Camisetas e Regatas com a logomarca   
- Camiseta manga curta em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde); 

- Camiseta manga curta em poliviscose amarela – somente para Educação Infantil; 
- Camiseta manga longa em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde); 

- Regata feminina em cotton ou viscolycra (cinza mescla); 
- Regata em poliviscose (branco c/verde; verde c/amarelo; cinza c/verde). 

Blusas com a logomarca    
- Blusa em moletom (cinza mescla e branco. Em amarelo somente para Educação Infantil); 
- Blusa canguru com capuz em moletom (cinza mescla e branco); 
- Blusão em lã com gola redonda ou em v na cor cinza mescla; 
- Colete em lã com gola redonda ou em v na cor cinza mescla; 
- Básica lisa em lã, sem logos (para vestir em baixo das peças do uniforme escolar. Nas cores cinza mescla, 

branco e preto). 

Jaquetas e casacos com a logomarca   

- Jaqueta com capuz e canguru em moletom ou malha doublé (preto com branco); 
- Casaco em seletel (verde com listras brancas e pretas); 
- Colete em nylon impermeável forrado (musgo); 
- Casacão em nylon impermeável forrado (musgo). 

 
Calçados 
- Uso livre. Recomenda-se uso de calçados fechados. Para as aulas de Educação Física uso obrigatório de calçado 

esportivo (tênis, sem indicação de modelo ou marca, apropriado para a prática de esportes e recreação). 
 

Obs: Para o inverno recomendamos a adoção do Casacão do Colégio. Na impossibilidade, solicitamos que os 
casacões sejam, preferencialmente, lisos e nas cores cinza, preto ou branco. 
O uso de calças jeans nas cores básicas azul marinho e preto são permitidas, exceto para aulas de Educação Física. 
As camisetas de eventos do Colégio e/ou de turmas são permitidas somente nas quartas-feiras. Para o Turno 
Inverso não é exigido Uniforme Escolar. A Educação Infantil está liberada do uso do uniforme nas quartas-feiras. 
No entanto, recomendamos que, em sendo possível, façam uso das peças que compõem o rol de peças do 
Uniforme Escolar. 

 

Fornecedores: 
- DM Confecções: Rua João Basílio Lavrinenco, 870, Bairro Languiru. Telefone 3762-2904; 
- Magia Malhas: Rua Capitão Schneider, 443, Bairro Canabarro. Telefone 3762-7222. 

 
A Direção. 



FUNÇÕES DO APP CT:

Circulares

Notificações 
gerais do CT 



FUNÇÕES DO APP CT:

Fotos com 
vivências 

individuais e 
coletivas

Vídeos

NOTIFICAÇÕES DA TURMA

Recados pontuais.

Clique em sala de aula.
Aparecerá a turma do seu/sua 
filho/a.
Ai e só clicar na turma para ter 
acesso aos registros enviados 
pelas educadoras.


