
Teutônia, 27 de maio de 2022.

Circular 15/2022.

O mais novo mascote do CT reforça o convite para nos encontrarmos

no estande do CT na Festa de Maio!



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

Campanha do agasalho da Brigada Militar de Teutônia

A campanha de agasalhos e cobertores beneficiará famílias carentes do município de

Teutônia. A caixa de arrecadação está próxima à recepção do CT até dia 30/06.



Estamos preocupados!

Nos últimos dias temos percebido o significativo número de crianças, adolescentes e

adultos que manifestam fortes sintomas gripais. Há, neste sentido, uma orientação a ser

observada: uso de máscara, constante lavagem das mãos e ambientes ventilados. Em casos de

maior debilidade em função de algum quadro viral, recomendamos o atendimento com

profissional de saúde e a importante orientação junto a este sobre reclusão ou continuidade

nas atividades presenciais. Igualmente estaremos observando circunstâncias na instituição

com o objetivo de garantir situações proativas para a coletividade. Contamos com a

colaboração de pais e responsáveis na observância dos procedimentos que nos são conhecidos

diante de todas as situações pandêmicas vivenciadas nos últimos períodos.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Entrega de Portfólios

Amanhã, sábado, 28/05, e durante toda a próxima semana, continuaremos realizando, às

famílias, a entrega de portfólios referentes ao primeiro trimestre letivo. O cronograma, com o

horário de cada família, consta na  Agenda Escolar do estudante.

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

2.1 Entrega de Boletins

Amanhã, 28/05, será realizada a entrega de boletins. Para evitar aglomerações, solicitamos que

compareça apenas um responsável, preferencialmente acompanhado pelo estudante, pois é

importante que este ouça o que os professores têm a observar sobre sua aprendizagem. Da

mesma forma, pedimos observância aos horários de entrega de cada turma e ao tempo de

conversa com os professores, para que todas as famílias possam receber a devida atenção.

Assuntos mais específicos devem ser tratados com a coordenação de nível, mediante

agendamento de horário. Contamos com a colaboração de todos!

Os horários serão os seguintes:

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

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

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

10h30min às 11h30min – 2ª e 3ª Série.

2.2 Autorização do uso da imagem - Estudantes 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. 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. 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.

3. Atividades Extraclasse

3.1 Dança

Lembramos que em função da participação da professora Raquel Feyh no Dança Bom Retiro,

no dia 03/06, sexta-feira, não acontecerão as aulas de dança no CT. Fica o convite para

prestigiar a apresentação de nossas estudantes no dia 02/06, quinta-feira, neste mesmo

evento, que acontece às 19 horas no CTG de Bom Retiro do Sul.

4. Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

Lembramos a todos professores e estudantes da Educação Profissional que o

comprometimento para com a formação profissional também se dá com o respeito aos

horários de aulas. Quando houver situação de atrasos, avisem aos coordenadores Cristiana e

Mauro. O ambiente de sala de aula é um espaço único de formação e aprendizado que deve

sempre ser valorizado.



4.1 Curso de Excel - Inscrições abertas.

No desejo de recebê-los junto ao estande do CT na Festa de Maio, desejamos

abençoado final de semana a toda Comunidade Escolar!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


