
Teutônia, 08 de abril  de 2022.

Circular 08/202.

Prezadas famílias, Responsáveis e Estudantes do CT!

Ao encaminharmos a Circular 08 com assuntos relativos à semana vindoura, temos

presente o tempo de Quaresma e os dias que antecedem a Páscoa. Ainda que aspectos como o

coelho, chocolates em forma de ovos e os ninhos façam parte deste período, temos na Cruz o

significado maior e a esperança que depositamos, incondicionalmente, em nosso Cristo

ressurreto. Preparemo-nos para celebrar a vitória sobre o pecado e a morte. Um excelente

tempo de Páscoa a todos!

Meditações na Semana da Páscoa!

Na próxima semana teremos na instituição, para estudantes, funcionários e professores,

diferentes momentos de reflexão sobre a Páscoa. Estas acontecerão durante o período das

aulas.

Compartilhamentos:

Berçário

1.1  Caça ao ninho

Isso mesmo, o Coelhinho está preparando uma surpresa muito especial para os bebês... Ele

traz um recado: "Durante a próxima semana estarei saltando por aí para fazermos a Caça ao

ninho dos bebês... Mas, esse momento será ainda mais especial, pois terá a participação do

papai ou da mamãe…” No dia 14//04, quinta-feira, durante a despedida de cada criança, a

família fará a caça ao ninho com seu filho. Vai ser muito divertido!!!! Mais informações serão

encaminhadas via APP.

1.2  Demais encaminhamentos

a) Uso de medicação - caso o bebê necessite tomar alguma medicação, é imprescindível

comunicar o horário e a dosagem, por escrito, mediante apresentação da receita médica. Na

falta de um destes comunicados, o Colégio não fará a mediação da medicação;

b) Em havendo sintomas de gripes, febre, tosse, diarréia, vômitos ou outros, a família será

imediatamente comunicada. Esta deverá levar a criança para atendimento médico, o qual

deverá fornecer um atestado, informando de que não há doença infectocontagiosa e que a

criança está apta a frequentar o colégio.

1.3 Brechó

Quando? Dia 18/04- segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Pátio do CT;



Para quem? Berçário e Educação Infantil;

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. Educação Infantil

2.1 Brechó

Quando? Dia 18/04- segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? Berçário e Educação Infantil;

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

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

2.2 Semana de Caça ao Ninho:

Já fazem alguns dias que nossos ajudantes do Coelhinho estão preparando ninhos de Páscoa

aqui no CT. E como Páscoa é momento para comemorarmos a vida e o amor, vamos juntos

celebrar! Para isso, convidamos até dois responsáveis por criança para vir ao CT no dia e

horário descrito abaixo, para vivenciar um momento de caça ao ninho de Páscoa pelos pátios

do CT. Será que encontrarão o coelhinho por aqui?

- Dia 12/04 (terça-feira), das 17h30min às 18 horas - Caça ao ninho do Infantil I e II;

- Dia 13/04 (quarta-feira) das 17h30min às 18 horas - Caça ao ninho do Infantil III;

- Dia 14/04 (quinta-feira) das 17h30min às 18 horas - Caça ao ninho do Infantil IV e V.

3.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Aula Vivência

Famílias, conforme consta na Agenda Escolar, a nossa Aula Vivência será na próxima terça-feira,

12/04, das 18h30min às 19h30min, nas salas de aula dos estudantes, com exceção dos 1ºs

Anos, cujo encontro será no Laboratório de Informática e Sala Google. A participação de todas

as famílias é muito importante. O acesso e a saída será pela Recepção do CT. Devido ao

contexto atual, pedimos que participe apenas um responsável por família.

3.2 Peça Teatral sobre a Páscoa

Na próxima quarta-feira, 13/04, durante o horário de aula, os estudantes do 1º ao 4º Ano irão

assistir, na Prefeitura de Teutônia, a uma peça teatral sobre a Páscoa. O deslocamento será com

transporte escolar do município e os estudantes serão acompanhados pela professora regente

da turma e monitores do CT. Trazer almofada ou toalha para sentar e os responsáveis devem

assinar a autorização na Agenda Escolar.

3.3 Caça ao Ninho

Durante toda a semana os estudantes estarão participando de atividades e vivências que

marcam o sentimento de esperança e dias melhores que se intensifica com a chegada da

Páscoa. Além da meditação, momento muito significativo para os estudantes, as turmas

também participam da tradicional caça ao ninho. Preparem-se pois o Coelho da Páscoa está



chegando…

3.4 Ação voluntária - 4º Ano A

As ações solidárias são também uma das premissas do Colégio Teutônia. O compromisso com a

solidariedade faz com que o CT seja uma instituição de ensino comprometida com uma

educação solidária. Esse objetivo da disciplina de Ensino Religioso do 4º Ano permitirá que os

estudantes tenham a oportunidade de visitar o CEMEF - Teutônia/RS. No momento iremos

interagir com as crianças através de oficinas desenvolvidas pelos estudantes, além de fazer a

entrega da arrecadação de brinquedos e livros. A prática voluntária será dia 13/04,

quarta-feira. Sairemos do CT às 09h30min. Com a prática voluntária, estaremos contribuindo

para a construção da justiça social, para a valorização da vida e constituição de uma sociedade

mais amorosa. Lembramos que todos os estudantes deverão trazer a autorização preenchida e

todos devem estar com o uniforme do CT.

3.5 Ação solidária - 2º Ano A, B e C

As turmas seguirão arrecadando potes de vidro para o projeto Horta Comunitária. As doações

devem ser depositadas em caixa identificada, no Pórtico do colégio.

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

Reiteramos que contamos, já desde a última, com mais uma ferramenta habilitada junto ao

APP CT. As turmas do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental estão 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.

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

4.1 Sábado letivo

Lembramos que amanhã, sábado, 09/04, das 08 às 11 horas, será o primeiro sábado letivo para

orientação da Mostra Científica, para as turmas do 5º Ano até a 2ª Série do Ensino Médio.

Acessos e saídas serão pelo Pórtico!

Importante:

* O lanche deve ser individual, não é permitido o compartilhamento;

* A Cantina estará aberta;

* O uso do uniforme é facultativo;

* Chimarrão e tereré não são permitidos;

* Trazer materiais de pesquisa conforme orientações do professor orientador.

4.2 Simulado ENEM - 3ªEM

Amanhã, sábado, das 08 às 13 horas, na sala B 310, será aplicada a prova 2 do Simulado ENEM

com a turma da 3ª EM. Neste segundo dia serão contempladas as áreas de Matemática e

Ciências da Natureza.



4.3 Conselho Diagnóstico – devolutiva à família- 5º Ano A e B, 7º, 9º Ano e 1ª EM

As fichas de avaliação do Conselho Diagnóstico serão enviadas às famílias amanhã, sábado,

09/04, via APP CT, e posteriormente para o e-mail cadastrado na secretaria. O agendamento de

conversas, nos casos indicados pelos professores, está sendo feito esta semana, via contato

telefônico.

4.4 Conselho Diagnóstico - 6º e 8º Ano, 2ª e 3ª EM

Na próxima terça-feira, 12/04, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 6º Ano A e

B, 8º Ano A e B, 2ª e 3ª EM. A partir dos apontamentos feitos pelos professores, enviaremos as

Fichas de Avaliação, via App CT, no sábado, 16/04, e os agendamentos de conversa, nos casos

indicados pelos professores, ocorrerão ao longo da próxima semana, via contato telefônico.

4.5 Encontro Virtual - informações sobre a Formação Dual na Alemanha

Na segunda-feira, 11/04, das 19 às 20 horas, haverá um encontro informativo sobre o

programa Fit für die berufliche Mobilität (para formação Dual na Alemanha), com o

coordenador Diego Freitas (Goethe Institut Porto Alegre). Interessados em conhecer o

programa, devem acessar o link:

https://goethe-institut.zoom.us/meeting/register/tZMof-yorDsuGdTu609tYu37lN6dfsQkfF1q

Os professores Angelita Lohmann e Mauro Régis de Oliveira acompanharão o encontro. O CT já

foi contemplado com bolsas de estudo para 5 estudantes e outras vagas serão anunciadas em

breve. Aproveitem a oportunidade!

4.6 Viagem de Estudos e Integração - 9º Ano e 1ªEM
Agradecemos a presença das famílias e estudantes na reunião de quinta-feira. Lembramos que
até segunda-feira, 11/04, o bilhete de confirmação da viagem deve ser entregue à
coordenação do nível para que possamos dar seguimento à organização do projeto.

4.7 Visita de Estudos - 8º Ano A e B

No dia 12/04, terça-feira, as turmas do 8º Ano A e B farão uma visita de estudos à Usina

Hidrelétrica Salto do Forqueta, da Certel, em São José do Herval; ao Jardim Botânico de

Lajeado e à Agroecologia Ferrari, em Arroio do Meio. O detalhamento foi enviado às famílias

via bilhete.

4.8 Aula Vivência de Natação - 1ª EM

No dia 12/04, terça-feira, as meninas da 1ª Série do Ensino Médio participarão de vivências de
natação e de um circuito aquático na Academia Corpo e Água em Languiru. A atividade faz
parte da aula de educação física e tem o objetivo de incentivar a prática esportiva em busca de
alternativas para uma vida saudável.
Horário de saída do CT: 07h30min em frente ao Colégio;
Horário de retorno: 9 horas;
Professora acompanhante: Nadine Sulzbach.
Maiores informações serão encaminhadas junto ao bilhete de autorização das famílias.

https://goethe-institut.zoom.us/meeting/register/tZMof-yorDsuGdTu609tYu37lN6dfsQkfF1q


5. CT Integral (tarde) -  Ensino Fundamental

Mais uma Páscoa está chegando. É momento de celebrarmos a vida e a amizade. Pensando

nisso, as turmas que frequentam o CT Integral, no turno da tarde, se preparam para mais uma

Vivência de Páscoa. Será uma tarde de diversão, na Lagoa da Harmonia, para os estudantes.

Nesta tarde faremos várias atividades como: trilha, caça ao ninho e piquenique.

Data: 14/04/2022;

Saída: 13h30min;

Retorno: 16h30min.

O termo de autorização foi enviado, via Agenda Escolar, e deve retornar preenchido até

segunda-feira, dia 11/04.

6. CT Integral (manhã) - Educação Infantil e 1º Ano B do Ensino Fundamental

Mais uma Páscoa está chegando. É momento de celebrarmos a vida e a amizade. Pensando

nisso, as turmas que frequentam o CT Integral, no turno da manhã, participarão durante toda a

semana de vivências alusivas à Páscoa. Um dos momentos esperados por todos é a já

tradicional caça ao ninho. Preparem-se pois o Coelho da Páscoa está chegando…

7. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

No sábado, dia 08/04, ocorrerá uma Visita Técnica ao município de São Pedro da Serra onde

localizam-se as instalações da Usina de Placas Solares da Certel Energia. Na ocasião as turmas

do Curso Técnico de Eletrotécnica e do Técnico em Eletromecânica estarão acompanhadas pelo

professor Vinícius Dietrich.

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

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


