
Teutônia, 14 de abril  de 2022.

Circular 09/2022.

Páscoa!

Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3.16

Estão faltando algumas horas para a Páscoa. Antigamente também era uma festa muito

especial. Nela as pessoas lembravam como Deus havia tirado seu povo do Egito. Nos dias

atuais, a Páscoa é um dia especial por nos lembrar da boa notícia que vem de Deus: Cristo

está entre nós!

Boas notícias e atitudes alegram o coração e fortalecem a esperança.

Páscoa é amor, é doação, é celebrar a vida!

Aproveite o domingo para compartilhar momentos, dialogar e celebrar o que temos

de mais valioso: a VIDA!

Compartilhamentos:

Live Com Rossandro Klinjey - Programa Socioemocional

26/04 - 18h30min - Live com Rossandro Klinjey. Apresentação do Programa Socioemocional,

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

transmitida pelo instagram do CT. Reservem a data!

1.Berçário

1.1  Entrega do Portfólio de Aprendizagem

Durante a próxima semana estaremos fazendo a primeira entrega de portfólios, com encontros

individuais entre educadoras e responsáveis das crianças. Será um momento muito especial

para a família, assim como para nós educadores, pois teremos a oportunidade de compartilhar

tantas ricas vivências proporcionadas diariamente para com os nossos pequenos. Portanto, a

participação de cada família é muito importante. Detalhes sobre data e horário serão

encaminhadas via APP.

2. Educação Infantil

2.1 Celebração às Mamães

Para organização de cada família, seguem os dias e horários das celebrações em homenagem

às mamães:

03/05 (terça-feira) - Das 17h30min até 18h30min - Infantil IV e V;

04/05 (quarta-feira) - Das 17h30min até 18h30min -  Infantil III;

05/05 (quinta- feira) - Das 17h30min até 18h30min - Infantil I e II.



3.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1  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 19/04, terça-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.

3.2 Estudantes do 4º Ano A, B e C

Na próxima semana os estudantes estarão engajados em uma tarefa especial de demonstração

do amor pela natureza. O que será? Aguardem…

3.3 Celebração com a Mamães

Mamães, conforme consta na Agenda Escolar, no dia 03/05, das 18h30min às 19h30min,

teremos um momento especial entre mãe e filho/a, aqui no CT. Reservem a data!

3.4 Atenção estudantes do 2º Ano A, B e C

É importante que os estudantes que ainda não adquiriram ou não trouxeram o livro "Sou

indígena, sou criança", ao colégio, o façam com brevidade. Segunda-feira, dia 18/04,

iniciaremos o seminário de leitura sobre o livro.

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

4.1 Conselho Diagnóstico – devolutiva à família- 6º Ano A e B, 8º Ano A e B, 2ª e 3ª EM

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

16/04, 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.

4.2 Aulas de Reforço - 5º ao 9º Ano e Ensino Médio

As aulas de reforço disponibilizadas pelo CT estão em andamento. Os estudantes indicados

pelos professores ou com interesse em participar destas aulas, devem pegar o bilhete de

autorização com a coordenação pedagógica do nível. 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

assumidas financeiramente pelas famílias, com cobrança via boleto bancário e investimento no

valor de R$ 45,00 por componente curricular. Em anexo, seguem os horários de todas as aulas

de reforço escolar.



4.3  Reunião com Pais/Responsáveis - Viagem de Estudos - 2ª e 3ª Série do EM

Na próxima segunda-feira, 18/04, acontecerá uma reunião com pais/responsáveis dos

estudantes da 2ª e 3ª Série do Ensino Médio.

Horário: 19 às 20 horas;

Local: Auditório Central;

Pauta da reunião: Viagem de Estudos.

4.4  Reunião com Pais/Responsáveis - Formatura - 3ª Série do EM

Na próxima segunda-feira, 18/04, acontecerá uma reunião com pais/responsáveis dos

estudantes da 3ª Série do Ensino Médio.

Horário: 20 às 21 horas;

Local: Auditório Central;

Pauta da reunião: Formatura

4.5 Encontro Virtual com Escola Parceiras PASCH

No dia 22/04, sexta-feira, às 9 horas, estudantes do 9º Ano, grupo Avançado, terão seu

primeiro encontro com as escolas parceiras da Alemanha e da Argentina. Neste primeiro

momento, os estudantes serão apresentados, assim como suas escolas e países. Ao longo do

ano participarão de diferentes projetos e atividades. A finalidade desses encontros é de

aperfeiçoar os conhecimentos em Língua Alemã, além de integrar diversas escolas através do

idioma.

4.6 Prova Extra

Na próxima quarta-feira, 20/04, às 13h30min, na sala A 217, será aplicada a prova extra aos

estudantes que preencheram o requerimento.

4.7  Estudantes do 5º Ano A e B

Informamos que a visita à Usina de Reciclagem de Resíduos de Teutônia foi reagendada para o

dia 20/04, quarta-feira. As orientações seguem as mesmas enviadas via bilhete. Em caso de

cancelamento por mau tempo, informaremos via App CT.

4.8 Estudantes do 8º Ano A e B

Informamos que a 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, foi

reagendada para o dia 19/04, terça-feira. As orientações seguem as mesmas enviadas via

bilhete. Em caso de cancelamento por mau tempo, informaremos via App CT.

5. Eleições do GECT! Estudante CT: é  hora de fazer parte da nova gestão!

Está chegando a hora de iniciarmos o processo eleitoral para gestão 2022/2023, do Grêmio

Estudantil do Colégio Teutônia (GECT).

Você estudante do CT venha fazer parte do GECT 2022/2023!



Inscrições das chapas até 22/04/2022 com a presidente do GECT, Isadora Mendel, ou com a

orientadora educacional Sabrina S. Caumo.

CHAPA

Presidente / Vice–Presidente

Tesoureiro / Vice-Tesoureiro

Secretário / Vice–Secretário

6. Atividades Extraclasse

6. 1 Aulas de Dança

Na próxima sexta-feira, dia 22/04, não acontecerão as aulas de Dança com a professora Raquel

Feyh. Essas aulas serão antecipadas para o dia 19/04, terça-feira, nos mesmos horários que

acontecem semanalmente. A professora Raquel se encontra à disposição para eventuais

situações ou dúvidas.

6. 2 Coral Infantil e Grupo de Cordas

Na sexta-feira, dia 22/04, não haverá ensaio do Coral Infantil e do Grupo de Cordas, grupo

iniciantes. O professor Harry estará representando o CT em outra atividade.

7. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

A Educação Profissional ingressa, nesta semana, em um período de avaliações. Diversos

componentes curriculares estão realizando seminários, trabalhos, entregas de APS (Atividades

Pedagógicas Supervisionadas) e provas com o intuito de avaliar o desempenho dos estudantes

no semestre letivo. Aos estudantes é importante a orientação quanto à responsabilidade com

os seus resultados de desempenho.

Abençoada Páscoa a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor



HORÁRIOS DAS AULAS DE REFORÇO 2022

LÍNGUA PORTUGUESA – Profª Katia Rex - sala A 222

quarta-feira: INÍCIO EM 30/03/2022
13h30min às 14h20min - 5º Ano (A e B)
14h20min às 15h10min - 6º Ano (A e B)
15h10min às 16h - 7º e 8º Ano
16h às 16h50min - 9º Ano e 1ª EM

QUÍMICA – Prof. Alexandre Klein - sala A 214

quarta-feira: INÍCIO EM 06/04/2022
13h30min às 14h20min - 2ª EM
14h20min às 15h10min - 9º Ano
15h10min às 16h - 1ª EM
16h às 16h50min - 3ª EM

MATEMÁTICA – Profª Francine Dahm - sala A 222

quinta-feira: INÍCIO EM 31/03/2022
13h30min às 14h20min - 5º Ano (A e B)
14h20min às 15h10min - 6º Ano (A e B) e 7º Ano
15h30min às 16h20min - 2ª e 3ª EM
16h20min às 17h10min - 1ª EM
17h10min às 18h - 8º Ano (A e B) e 9º Ano

FÍSICA – Prof. Eduardo Fuchs - sala A 214

sexta-feira: INÍCIO EM 08/04/2022
13h30min às 14h20min - 1ª EM
14h20min às 15h10min - 2ª EM
15h10min às 16h - 3ª EM


