
Teutônia, 20 de maio de 2022.

Circular 14/2022.

Festa de Maio 2022 - O Colégio Teutônia quer celebrar os 70 anos com você!

Aguardamos, a partir de quarta-feira, sua visita no estande do CT junto ao pavilhão de

expositores da Festa de Maio 2022!

Será motivo de alegria recebê-los no espaço preparado pela instituição!

Campanha CT! Participe! De par em par faremos a diferença!



Aviso de Utilidade Pública

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

1.1 Reunião de pais com a temática: vivência na Educação Infantil.

Prezadas famílias! Com entusiasmo relembramos sobre nossa reunião.

Quando? 24/05;

Início? 19 horas;

Local?  Auditório Central do Colégio Teutônia;

Para quem? Responsável pelos estudantes da Educação Infantil do CT.

Será um importante momento no qual as professoras, 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 nos dias seguintes à nossa reunião.

Contamos com a presença de vocês!

2. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Kerbfest - 1º ao 4º Ano

Conforme o bilhete enviado nesta manhã, via Agenda Escolar, comunicamos que, no dia 24/05,

próxima terça-feira, celebraremos o aniversário do nosso Município. Teutônia está



completando 41 anos. Para esta data, os 3ºs Anos A e B estão preparando um momento muito

especial, o nosso tradicional Kerbfest. Os estudantes que tiverem traje típico alemão estão

convidados a virem trajados neste dia. Também sugerimos que, neste dia, cada estudante

traga, no seu lanche, uma comida típica da culinária alemã, não para compartilhar, e sim para

contextualizar o momento do lanche igualmente como um importante momento de

aprendizagem. Vamos resgatar algumas das heranças deixadas pelos nossos antepassados.

Sugestão de lanche para este dia: pão com “schmier”, linguiça, cuca, salsicha bock, Brezel,

Apfelstrudel…

2.2 Entrega de Portfólios

A partir da próxima semana estaremos realizando, às famílias, a entrega de portfólios

referentes ao primeiro trimestre letivo. O cronograma, com o horário de cada família, será

enviado via Agenda Escolar. Caso a família não consiga comparecer no horário solicitado,

pedimos que avisem a professora, via Agenda Escolar, sobre a inviabilidade e sugiram uma

nova data.

2.3 Atenção Famílias do CT

As turmas dos 4°s Anos A, B e C continuam empenhadas em arrecadar materiais recicláveis em

favor da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia, colaborando, dessa forma,

igualmente com nosso Meio Ambiente. Materiais que são aceitos: garrafas pet, tampinhas,

desodorante aerosol, embalagens de tubo de limpeza, de xampu...

Participe e colabore com um projeto cheio de amor e solidariedade! O material poderá ser

depositado, em  caixa identificada,  no pórtico e recepção.

2.4 Projeto Estudante Leitor - 4º Ano A, B e C

Estudantes, lembrem-se de realizar, até segunda-feira, 30/05, a leitura “Navegando pela Língua

Portuguesa”. Realizaremos atividades a partir da leitura.

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

3.1 Entrega de Boletins

No próximo sábado, 28/05, no Auditório Central, teremos a entrega de boletins referente ao 1º

trimestre. O acesso se dará via Pórtico. A distribuição das turmas será da seguinte forma:

07h30min às 09 horas - 5º Ano A e B e 7º Ano;

09 às 11 horas – 6º Ano A e B e 8º Ano A e B;

09h30min às 10h30min – 9º Ano e 1ª Série;

10h30min às 11h30min – 2ª e 3ª Série.

*Importante: na ocasião as famílias terão a possibilidade de conversar diretamente com os

professores, esclarecer dúvidas sobre a aprendizagem e a postura dos estudantes em sala de

aula. Pedimos a compreensão de todos para que venham com, no máximo, duas pessoas por

família para a retirada, respeitando os horários estabelecidos. Da mesma forma, é muito

importante observar o tempo de conversa com cada professor, para que não se formem filas,

evitando, assim, grandes aglomerações.



3.2 Projeto Pequeno Escritor :  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. Lembrando que o

pagamento deve ser realizado da seguinte forma, conforme informado no bilhete:

1ª) Valor total - R$170,00: deve ser pago até o dia 01/06;

2ª) Duas parcelas iguais - R$85,00 cada: 1ª até o dia 01/06 e 2ª até o dia 01/07.

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 devem fazer contato com a

coordenação de nível.

4. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

4.1 Visitas de Estágio

Durante o mês de maio e junho irão ocorrer as últimas visitas de estágio profissional para os

estudantes que estão finalizando os Cursos Técnicos de Agropecuária, Eletromecânica e

Administração.

4.2 Apresentação de Bancas de TCC

No período de 04 a 15 de julho irão ocorrer as apresentações de Bancas de Conclusão de

Cursos Técnicos, oportunidade na qual os estudantes do Colégio Teutônia apresentam seus

resultados de pesquisa realizados durante os respectivos estágios.

4.3 Curso de Excel



5. Biblioteca

Informamos que agora é possível pesquisar os livros do acervo da Biblioteca e também fazer a

renovação dos mesmos no site do CT. Acesse www.colegioteutonia.com.br, em “Sobre o CT” -

“Biblioteca”. A página abrirá na tela de pesquisa, onde é possível pesquisar por título, autor,

assunto entre outras formas. No resultado da busca é possível visualizar a quantidade de

exemplares existentes no acervo e a disponibilidade dos mesmos. Para fazer a renovação,

deve-se clicar em “Renovar” no menu à esquerda. O sistema vai solicitar o código e a senha.

Ambos são número de matrícula que consta no verso da carteira estudantil. Qualquer dúvida

entre em contato através do e-mail biblioteca@colegioteutonia.com.br.

Abençoado final de semana a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


