
Teutônia, 06 de maio de 2022.

Circular 12/2022.

JITEU de Atletismo

Na próxima quarta-feira, dia 11/05, na Pista Atlética do CT, acontecerá o JITEU de

Atletismo. A abertura do evento será às 08h30min.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Sintomas gripais

Apesar de as restrições relacionadas à COVID-19 estarem mais brandas, pedimos às famílias

que mantenham atenção aos sintomas gripais, tais como febre, dor de cabeça ou garganta,

congestão nasal, etc. Caso o estudante apresente algum destes sintomas, é importante que

procure orientação médica. Sendo liberado para frequentar as aulas, pedimos que use

máscara, para que assim a saúde dos demais seja preservada. Sugerimos, também, em

situação de alergias ou resfriados, que o estudante traga lencinhos de papel.

1.2 Tema especial com as mamães do 4º Ano A, B e C

Neste final de semana, os estudantes dos 4ºs Anos estão levando para suas casas um desafio

especial. Será o momento de “testar” os conhecimentos matemáticos das mamães.

1.3 Campanha contra o piolho!

O piolho é minúsculo e anda atacando. Ele é capaz de provocar coceira intensa e, com ela, o

início de uma infecção que irá comprometer a saúde do nosso estudante, se não for combatida

de modo adequado. Precisamos que cada família nos ajude nesta campanha.

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

2.1 Eleição Grêmio Estudantil Colégio Teutônia - GECT

No dia 10/05, terça-feira, às 07h30min, no Auditório Central, ocorrerá a apresentação das

propostas da chapa única, que está participando da eleição do GECT 2022/2023. Após esse

momento, os estudantes retornam para as salas de aula e iniciam o processo de votação.

2.2 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.

- 2ª e 3ª EM – 12/05 - quinta-feira

- 5º ao 9º Ano e 1ª EM – 13/05 - sexta-feira

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

Segunda-feira, dia 09/05, 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.

2.4 Viagem de Estudos ao Parque Witeck - 2ª EM

No dia 13/05, sexta-feira, a turma da 2ª Série do Ensino Médio participará de uma aula de
Botânica ao ar livre no Parque Witeck no município de Novo Cabrais, sob orientação do
professor Tiago Kappes. Pedimos, por gentileza, que as autorizações sejam entregues até
segunda-feira, dia 09/05, para a coordenadora Aline. “O trabalho de campo se configura como
um recurso para o estudante compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática,
através da observação e da análise do espaço vivido e concebido” (Lima e Assis, 2005, p. 112)
2.5 Sintomas gripais

Apesar de as restrições relacionadas à COVID-19 estarem mais brandas, pedimos às famílias
que mantenham atenção aos sintomas gripais, tais como febre, dor de cabeça ou garganta,
congestão nasal, etc. Caso o estudante apresente algum destes sintomas, é importante que
procure orientação médica. Sendo liberado para frequentar as aulas, pedimos que use
máscara, para que assim a saúde dos demais seja preservada. Sugerimos, também, em
situação de alergias ou resfriados, que o estudante traga lencinhos de papel.

2.6 Prova Extra

Na próxima quarta-feira, 11/05, às 13h30min, na sala A217, serão aplicadas as provas extras
aos estudantes que preencheram o requerimento.

2.7 Projeto “Pequeno Escritor” 5º e 6º Ano
Na próxima terça-feira, 10/05, das 16 horas às 17h30min, a coordenação do 5º ao 8º Ano
estará à disposição para conversar sobre o Projeto “Pequeno Escritor” (livro de poemas que a
turma produzirá). Caso a família tenha dúvidas sobre os valores, tiragem dos livros,
desenvolvimento do projeto, etc, basta ligar para a Recepção do CT e agendar um dos
seguintes horários:
- 1º Grupo: das 16 horas às 16h30min;
- 2º Grupo: das 16h30min às 17 horas;
- 3º Grupo: 17 horas às 17h30min.
2.8 Vivência - 8º Ano A e B
Na próxima quinta-feira, 12/05, as turmas do 8º Ano A e B terão um momento com a
profissional Daniela Abreu, dando continuidade ao Programa de Desenvolvimento e Vivência
de Habilidades Sociais Básicas, iniciado em 2021.



3. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

3.1 Palestra “Tecnologias de Gestão”

Na próxima segunda-feira, 09/05, os estudantes do Curso Técnico em Agropecuária

participarão de uma palestra técnica sobre Tecnologias de Gestão de propriedades rurais. O

palestrante é o Sr. Ronaldo Pagliarini, criador do APP Gestor RP.

3.2 Chimarrão na Educação Profissional

A partir de 09/05 está liberado o chimarrão para o turno noite no CT. Nos períodos manhã e

tarde segue restringido. Importante: seu uso se dá de forma individualizada. As orientações

serão compartilhadas em sala pelos coordenadores durante a próxima semana. Situações de

compartilhamento inevitavelmente tornarão a possibilidade de manutenção do chimarrão nula

novamente.

Abençoado final de semana a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


