
Teutônia, 13 de maio de 2022.

Circular 13/2022.

Sintomas Gripais

Vivemos tempos diferentes, é fato! Temos escutado especialistas das mais diversas

áreas, especialmente pneumologistas e pediatras sobre os sintomas gripais e todas as variantes

das quais não temos todas as informações neste momento. De uma forma geral a orientação

tem sido para com os cuidados pessoais que envolvem higiene com frequente lavagem das

mãos, alimentação e vestuários adequados, ventilação dos ambientes e uso do álcool em gel.

Observar condições de participação nas atividades coletivas também é importante.

Apresentando sintomas gripais, o uso da máscara é de grande importância. Essa é uma prática

que devemos observar, uma atitude que certamente fará a diferença.

Festa de Maio, Baile do CT - 70 anos e Festival de Música de Teutônia

As pautas apresentadas no título estão em grande efervescência quando o assunto é a

organização de cada uma das atividades propostas. Nas redes sociais e nos canais oficiais do CT

a comunidade escolar será informada com maiores detalhes. Nosso convite é para que nos

organizemos com vistas à participação. Afinal, estamos celebrando os 70 anos de nossa

instituição depois de um grande tempo de reclusão!

Compartilhamentos:

1. Berçário

1.1.Oficina de culinária

É com grande alegria que convidamos para o segundo encontro da Oficina de Culinária

Saudável! No nosso encontro estaremos preparando e degustando várias receitas saborosas e

saudáveis! Será uma ótima oportunidade para aprender receitas fáceis, saudáveis e boas

opções de lanches para a merenda do seu filho! Nossa oficina será no dia 23/05, às 18 horas,

na cozinha do Berçário do CT! Estamos aguardando você! Lembrando que são apenas 10 vagas

por oficina! Para a inscrição, a família deverá entrar em contato com a Recepção do CT, através

do telefone 3762 4040!

1.2 Agenda de recados

O APP CT é um meio de comunicação muito efetivo em nossa instituição. Portanto, solicitamos

que todos os recados sejam editados na Agenda de Recados, tanto informações quanto à

rotina do bebê (como passou a noite, se fez alguma vacina, se teve febre...), ou ainda sobre a

administração de medicações, onde inclusive a receita médica ou atestado podem ser

anexados. Contamos com a colaboração das famílias.



2. Educação Infantil

2.1 Vivências com as Famílias - Reservem a data!

No dia 24/05, às 19 horas, teremos nosso encontro para vivências com as famílias da Educação

Infantil. Será um importante momento no qual as educadoras, do nível I ao V, estarão

compartilhando com os responsáveis de nossos estudantes aquilo que foi trabalhado no

primeiro trimestre. Na ocasião, será feito o agendamento com cada família, para a entrega dos

portfólios de aprendizagens, que acontecerá de forma individual.

2.2 Recadinho da Nutricionista

Recentemente todos comemoramos a Páscoa, data em que normalmente as crianças recebem

muitos doces ou chocolates. Pedimos aos pais que evitem enviar este tipo de alimento para o

lanche das crianças. Prefira enviar sucos naturais ou chás ao invés de refrigerantes ou sucos

industrializados. Procure enviar opções mais saudáveis, convide seu filho para compor a

lancheira com você. Comer de forma saudável pode auxiliar no aprendizado da criança, e esse

hábito deve surgir em casa e estender-se a uma alimentação saudável na escola. Já é

comprovado que crianças bem nutridas e com hábitos saudáveis têm mais facilidade de

aprender. Manter uma alimentação e nutrição de boa qualidade são requisitos básicos na

proteção da saúde e possibilitam o crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida. Por

isso, a educação nutricional deve ser um assunto presente na rotina de pais, filhos e escola.

Nossa instituição incentiva uma alimentação saudável, inclusive aborda estes assuntos no

momento do lanche. Nossas crianças gastam muita energia e, por isso, precisam nutrir-se para

o bom funcionamento do corpo.

2.3.Oficina de Culinária

É com grande alegria que convidamos para o segundo encontro da Oficina de Culinária

Saudável! No nosso encontro estaremos preparando e degustando várias receitas saborosas e

saudáveis! Será uma ótima oportunidade para aprender receitas fáceis, saudáveis e boas

opções de lanches para a merenda do seu filho! Nossa oficina será no dia 23/05, às 18 horas,

na cozinha do Berçário do CT! Estamos aguardando você! Lembrando que são apenas 10 vagas

por oficina! Para a inscrição, a família deverá entrar em contato com a Recepção do CT, através

do telefone 3762 4040!

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Kerbfest

As turmas do 3º Ano A e B estão organizando o Kerb Fest no dia 24/05, em comemoração ao

aniversário de Teutônia. Esta atividade integra o Projeto sobre o Município, conteúdo que

integra o currículo da turma. Na oportunidade, os estudantes estarão sendo os protagonistas

da história da colonização e emancipação do nosso município. Em breve mais informações.

Aguardem!



3.2.Oficina de Culinária

É com grande alegria que convidamos para o segundo encontro da Oficina de Culinária

Saudável! No nosso encontro estaremos preparando e degustando várias receitas saborosas e

saudáveis! Será uma ótima oportunidade para aprender receitas fáceis, saudáveis e boas

opções de lanches para a merenda do seu filho! Nossa oficina será no dia 23/05, às 18 horas,

na cozinha do Berçário do CT! Estamos aguardando você! Lembrando que são apenas 10 vagas

por oficina! Para a inscrição, a família deverá entrar em contato com a Recepção do CT, através

do telefone 3762 4040!

3.3 Entrega de Portfólios

Nos dias 27, 28, 30 e 31/05 acontecerá a entrega de portfólios referente ao primeiro trimestre

letivo. O cronograma, com o horário de cada família, será enviado via Agenda Escolar.

3.4 Atenção famílias do CT

As turmas dos 4°s anos A, B e C estão empenhadas em arrecadar materiais recicláveis em favor

da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia, além de colaborar com nosso Meio

Ambiente. Materiais que são aceitos: garrafas pet, tampinhas, desodorante aerossol,

embalagens de tubo de limpeza, de xampu...

Participe e colabore com um projeto cheio de amor e solidariedade!

3.5 Brechó - 1º ao 4º Ano

Quando? Dia 16/05- segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Pátio do CT;

Para quem? 1º ao 9º Ano e EM;

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

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

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

4.1 JITEU de Atletismo

Na próxima quarta-feira, dia 18/05, alguns estudantes do CT participarão, na Pista Atlética do

CT, do JITEU de Atletismo. A abertura do evento será às 08h30min, porém, o horário da aula

segue normal.

4.2 Entrega de Boletins

Dia 28/05 (sábado), no turno da manhã, acontecerá a entrega de boletins referente ao

primeiro trimestre letivo. Estudantes deverão vir acompanhados de um responsável. O horário

será enviado posteriormente. Reservem a data!

4.3 Atenção estudantes e famílias do 5º e 6º Ano

Alguns estudantes ainda não entregaram a autorização do uso da imagem e autorização de

participação do Projeto Pequeno Escritor. Pedimos às famílias que providenciem o envio, pois

estes documentos precisam ser enviados à editora que fará a edição do livro. Ressaltamos a



importância e a riqueza deste trabalho de autoria, no qual o CT será homenageado pelos seus

70 anos de história. Será mais uma oportunidade de criar lindas memórias! Famílias que têm

dúvidas em relação ao projeto, é importante que façam contato com a coordenação de nível.

4.4 Brechó - 5º ao  9º Ano e EM

Quando? Dia 16/05- segunda-feira;

Horário? 14h até 17h30min;

Local? Pátio do CT;
Para quem? 5º ao 9º Ano e EM;
Lembramos que haverá troca e venda de peças (meia estação e inverno). É importante
salientar que há pouquíssimas peças de uniformes de 7º Ano ao EM;
Venha ser um voluntário!! O brechó só acontece se você puder ajudar!

5. CT Integral - Educação Infantil e Ensino Fundamental

5.1 Recadinho da Nutricionista

Recentemente todos comemoramos a Páscoa, data em que normalmente as crianças recebem

muitos doces ou chocolates. Pedimos aos pais que evitem enviar este tipo de alimento para o

lanche das crianças. Prefira enviar sucos naturais ou chás ao invés de refrigerantes ou sucos

industrializados. Procure enviar opções mais saudáveis, convide seu filho para compor a

lancheira com você. Comer de forma saudável pode auxiliar no aprendizado da criança, e esse

hábito deve surgir em casa e estender-se a uma alimentação saudável na escola. Já é

comprovado que crianças bem nutridas e com hábitos saudáveis têm mais facilidade de

aprender. Manter uma alimentação e nutrição de boa qualidade são requisitos básicos na

proteção da saúde e possibilitam o crescimento e desenvolvimento com qualidade de vida. Por

isso, a educação nutricional deve ser um assunto presente na rotina de pais, filhos e escola.

Nossa instituição incentiva uma alimentação saudável, inclusive aborda estes assuntos no

momento do lanche. Nossas crianças gastam muita energia e, por isso, precisam nutrir-se para

o bom funcionamento do corpo.

6. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

6.1 Seminário de Estágio Profissional

Neste sábado, dia 14/05, ocorrerá o 2º Seminário de Estágio Profissional dos estudantes de

Cursos Técnicos que estão realizando seus estágios e trabalhos de conclusão de cursos (TCCs).

A atividade irá ocorrer no Auditório Central e terá início às 09 horas. A partir das 10 horas os

estudantes irão se encontrar com seus orientadores para acompanhamentos específicos.



6.2  O Perfil Profissional do Técnico em Eletrotécnica e do Técnico em Eletromecânica

No dia 16/05, às 20 horas, ocorrerá, no Auditório Central, o painel O Perfil Profissional do

Técnico em Eletrotécnica e do Técnico em Eletromecânica: Desafios da Profissão. Os painelistas

serão Daniel Luis Sechi e Cleimar José Rosa.

Abençoado final de semana a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


