
Teutônia, 29 de abril  de 2022.

Circular 11/2022.

Campanha CT! Engaje-se!

Compartilhamentos:

1.Berçário

1.1 Acolhida das Mamães

Uma data muito especial está se aproximando... Vamos celebrar o amor entre a mamãe e seu

bebê através de vivências e muito encantamento.

Quando? 04/05;

Horário? 17h30min;

Local? Berçário CT.



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.

2.2 Uso de repelente

Com o aumento dos casos de dengue em nossa região, precisamos, juntos, redobrar a atenção

em relação aos cuidados com nossas crianças. Por isso pedimos que as crianças já venham de

casa com o repelente aplicado. Ao longo da tarde, havendo necessidade, as educadoras irão

reaplicar. Gratos pela parceria de sempre!

3.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Celebração com as Mamães

Será no dia 03/05, no Auditório Central.

18 horas às 18h45min - Mamães e estudantes do 1º Ano A e B, 2º Ano A, B e C;

19 horas às 19h45min - Mamães e estudantes do 3º Ano A e B e 4º Ano A, B e C;

Cada mamãe deverá trazer uma almofada e uma garrafinha de água.

Atenção: usar roupa confortável.

3.2 “Rádio Escola do CT”

Neste ano, os estudantes do 1º ao 4º Ano do EF participarão da “Rádio Escola do CT” . Este

projeto tem como objetivo reconhecer os estudantes como produtores de cultura,

integrando-os aos meios de comunicação, além de favorecer a convivência e o trabalho em

grupo. Todos os estudantes poderão participar desta iniciativa enviando projetos de pautas,

sugestões e, é claro, falando ao microfone. Os professores regentes das turmas orientarão

sobre os assuntos que serão abordados e a melhor forma de fazer isso. A comunidade escolar

também poderá enviar sugestões e ideias para aprimorar e incentivar a participação dos

estudantes. A Rádio Escola CT será coordenada pelo professor Paulo.

3.3 Aula do Laboratório de Aprendizagem

No dia 28/04, no turno da tarde, não tivemos aula no LA. A aula será recuperada no dia 02/05,

segunda- feira, no mesmo horário.

3.4 Mochila do Elefante Letrado visitará as famílias

Nesta sexta-feira a “mochila Literária” irá para casa de um estudante de cada turma, podendo

permanecer até a outra quinta-feira. Sintam-se à vontade para registrar os momentos de

leitura e compartilhar conosco através do Instagram, marcando o @colegioteutonia. Com a

certeza de que lindos momentos em família serão compartilhados, desejamos a todos uma boa

leitura!



4. CT Integral Educação Infantil e 1° Ano B do Ensino Fundamental

4.1 Uso de repelente

Com o aumento dos casos de dengue em nossa região, precisamos, juntos, redobrar a atenção

em relação aos cuidados com nossas crianças. Pedimos que as crianças já venham de casa com

o repelente aplicado. Ao longo do dia, havendo necessidade, as educadoras irão reaplicar.

Gratos pela parceria de sempre!

5. CT Integral -  Ensino Fundamental

5.1 Uso de repelente

Com o aumento dos casos de dengue em nossa região, precisamos, juntos, redobrar a atenção

em relação aos cuidados com nossas crianças. Pedimos que os estudantes do CT Integral

tenham sempre em suas mochilas um repelente, para aplicar ao longo da tarde. Gratos pela

parceria de sempre!

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

6.1 Simulados SAE

Nas datas que seguem, serão realizados os simulados do SAE, cujo objetivo é ter indicadores

do ritmo de aprendizagem dos estudantes/turmas, assim como das habilidades já consolidadas

e as que ainda precisam ser desenvolvidas. A ferramenta também é importante para que o

estudante tenha a oportunidade de avaliar sua própria aprendizagem, percebendo quais são

suas dificuldades. Os conteúdos cobrados serão os trabalhados em aula, durante o primeiro

trimestre.

5º ao 9º Ano e 1ª EM – 11/05;

2ª e 3ª EM – 12/05.

6. 2 Viagem de Estudos a SC - PR e RJ - 9º Ano e 1ªEM

No dia 02/05, segunda-feira, das 18h30min às 19h30min, no miniauditório, os colaboradores

da empresa Orion estarão no CT para assinatura de contrato e pagamento da viagem de

estudos e integração dos estudantes do 9º Ano e 1ªEM. A documentação necessária para o

fechamento do contrato, e que deve ser preenchida, assinada e trazida na segunda-feira, está

no classroom da coordenação com as turmas. É preciso acessar com o e-mail do estudante.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

6. 3 Orientação Profissional - 3ª EM

Uma das escolhas mais difíceis em nossa vida é, com certeza, a escolha profissional. Ainda

adolescentes, os jovens têm esse desafio e estão diante de muitas informações sobre as

melhores profissões, além de, muitas vezes, serem influenciados/pressionados pela família,

escola e por amigos. Para amenizar a ansiedade do momento e orientar os estudantes em

relação à escolha profissional, a turma terá um bate-papo com o psicólogo Rodrigo Carini da

empresa Psicoserv, de Bento Gonçalves. A atividade acontecerá na terça-feira, às 7h20min.



6.4 Viagem de Estudos a Garopaba e Serra do Rio do Rastro - 2ª e 3ªEM

No dia 09/05, segunda-feira, das 18h30min às 19h30min, o Sr. Jorge Coutinho, da empresa

Ecotur, estará no CT para que as famílias possam fazer o pagamento da viagem de estudos. Os

custos do projeto referem-se ao deslocamento, acomodação na pousada, refeições (café da

manhã, almoço e janta) e trabalhos realizados nos locais. O valor corresponde a R$ 750,00 por

estudante e pode ser pago parceladamente ou à vista, até a data que antecede a viagem. O

pagamento poderá ser em dinheiro ou cheque. Para maiores informações, o professor Jorge

Coutinho estará à disposição através do e-mail jorge@ecotureventos.com.br ou pelo fone (51)

999844971.

6.5 Provas Extras

Estudantes que estiveram ausentes e não realizaram alguma avaliação, devem lembrar de

preencher o requerimento para prova extra assim que retornarem ao colégio. A próxima data

para aplicação das provas será em 11/05, às 13h30min, na sala A 217.

7. Atividades Extraclasse

7.1 Futsal

No sábado, dia 30/04, estudantes do Futsal do CT estarão realizando um amistoso em Lajeado

no ginásio do Colégio Madre Bárbara. Os horários de cada categoria já foram enviados no

bilhete. O professor Laudenor estará no local aguardando os estudantes.

7.2 Conjunto Instrumental

Na próxima sexta-feira, dia 06/05, às 19h30min, o Conjunto instrumental do CT realizará o

Concerto Flashback Especial Dia das Mães, no auditório da Sicredi Ouro Branco. A partir dessa

semana os ingressos estarão disponíveis na recepção para retirada mediante a doação de 1

litro de leite. Venha prestigiar!!!

8. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

Solicitamos a todos estudantes da Educação Profissional que continuem a observar os horários

de início e término das aulas. Quando surgirem situações de atrasos ou faltas, procurem avisar,

sempre que possível, com antecedência. Sabemos que a qualidade da formação profissional

também se dá no cumprimento de horários.

Abençoado final de semana a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


