
Teutônia, 03 de junho de 2022.

Circular 16/2022.

Festival de Música de Teutônia

No ano de 2019 muitas famílias da comunidade escolar foram importantes na medida

em que receberam instrumentistas do IV Festival de Música de Teutônia. Neste ano

gostaríamos de contar novamente com a colaboração de todos, pois o Colégio organizará, no

mês de julho, o Festival de Música de Teutônia, em sua quinta edição, com a participação de

mais de 200 jovens instrumentistas. Durante estes dias, estarão estudando, aprimorando e

demonstrando suas técnicas musicais em nossa instituição. Para este evento, precisamos do

fundamental apoio da nossa comunidade escolar na hospedagem destes estudantes.

Salientamos que em todos os encontros promovidos pela Rede Sinodal, os estudantes

participantes sempre são hospedados nas casas da comunidade escolar da instituição

organizadora do evento, especialmente para promover a integração. O que precisamos: apenas

de uma cama, um chuveiro para banho e um sanduíche para café da manhã. Refeições

acontecerão no Festival. Abaixo segue um link para levantamento inicial de intenção de

hospedagem. Toda contribuição será de grande valia.

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6

Convite - Educa 21 - Escola de Educação Parental e de Educadores

Na quarta-feira, 08/06, às 20 horas, Rossandro Klinjey e Alexandre Coimbra Amaral

conversarão sobre como muitos pais confundem a educação amorosa com ser permissivo

demais, podendo causar uma quebra na disciplina e limites de seus filhos. Para ajudar os pais e

responsáveis a seguir um caminho na construção da disciplina e autonomia de seus filhos,

dentro de uma educação afetuosa e positiva, a Educa 21 convida todos os familiares e

educadores para a 3ª aula da Escola de Educação Parental e de Educadores.

Tema: “Eu, mimando?” - Autorreflexão para pais e tomada de decisão para filhos

Link para inscrição na aula on-line (vagas limitadas): https://lp.educa21.com.br/aovivo

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6


Curso de Excel - Inscrições Abertas



Jantar-Baile - 70 anos do CT

Os convites para o Jantar-Baile dos 70 anos estarão disponíveis a partir de quarta-feira,

09/06/22. São limitados e serão comercializados por ordem de aquisição junto ao CT.

Reiteramos o convite para 16/07, em comemoração aos 70 anos da instituição!

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil

1.1 Programa Bilíngue

Ao final deste primeiro trimestre, o Programa Bilíngue da Educação Infantil já demonstrou

significativos resultados nos trabalhos desenvolvidos com nossos estudantes. Portanto,

conforme já comunicado em nossa reunião do dia 24/05, a partir da próxima semana a

Educação Infantil estará contando com mais uma teacher para as aulas do programa bilíngue, a

educadora Kauane Haberkamp. Ela estará assumindo as turmas do Infantil IV, V A e V B. Com

essa nova organização, as aulas de todas as turmas ficarão entre o horário das 13h30min até

17h15min, sendo assim, não será mais necessário que nenhuma turma fique em aula até às

17h40 para que possamos dar conta da carga horária do programa.

2. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Garrafinha de água

Lembramos que, mesmo com a chegada do frio, precisamos tomar água. Todas as células do

nosso corpo necessitam de água. Nosso cérebro, por exemplo, 90% consiste em água. Se não

suprirmos corretamente a necessidade de água em nosso corpo, nosso cérebro pode não

funcionar bem, causando dores de cabeça e enxaqueca. Por isso estudantes, tragam sempre a

sua garrafinha de água de casa!

2.2 Aulas de Língua Inglesa

A partir da próxima semana, a professora Kauane Haberkamp, que já atua como teacher no CT,

assume as aulas de Língua Inglesa nas turmas do 4º Ano B e C.

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

3.1 Gerenciamento da Ansiedade

Estamos vivendo em uma era muito acelerada, com muitas informações e estímulos, não é de

se estranhar que a ansiedade esteja a cada dia mais presente em nossas vidas. Segundo a

Escola da Inteligência, “a saúde mental é muito importante para uma vida com qualidade,

especialmente na juventude, quando a pessoa está se desenvolvendo física e emocionalmente.

Nesse sentido, a ansiedade na adolescência pode se transformar em um problema sério, pois

prejudica o desenvolvimento e dificulta tarefas simples do cotidiano”. Gerenciar a ansiedade é

uma habilidade importante a ser desenvolvida pelo indivíduo em sua rotina, seja de estudo ou

trabalho. Pensando nisso foi organizado, em parceria com a Unimed, um momento de

conversa com os psicólogos José Ezequiel Calegari da Rosa e Milena Rodrigues Hermes para

abordagem do assunto. O encontro ocorrerá no dia 09/06, quinta-feira, em dois momentos, às



08h30min para estudantes do 9º Ano até a 3ª EM e às 10h15min para estudantes do 5º ao 8º

Ano.

3.2 Convite para estudantes da 3ª EM!

Ocorrerá na próxima segunda-feira, 06/06, das 19h30min às 20h30min, a palestra com o tema:

Desenvolvimento de Carreiras. Na oportunidade, Cintia Lopes de Abreu Schmidt irá

compartilhar realidades e experiências com as turmas de Cursos Técnicos em Administração. A

turma da 3ªEM também está convidada a participar, uma vez que se encontra no último ano da

Educação Básica e está na fase da escolha profissional.

3.3 Convite aos estudantes do Ensino Médio!

No dia 09/06, quinta-feira, às 19 horas, no auditório central, será realizada palestra para

estudantes da Educação Profissional do Colégio Teutônia bem como estudantes de Ensino

Médio do CT, do Município e Região. A palestra terá como tema: Carências e Oportunidades no

Mercado de Trabalho. O palestrante da noite será Lucildo Ahlert. O professor Lucildo foi

responsável pela realização de pesquisa recente no Vale do Taquari sobre o assunto.

3.4 28º Encontro de Liderança Jovem da Rede Sinodal de Educação

No próximo dia 10/06, à tarde, e dia 11/06 pela manhã, ocorrerá o 28º Encontro de Lideranças

da Rede Sinodal de Educação. O evento será on-line e estarão participando as estudantes Ana
Laura Koefender Führ, Ana Luísa Schwambach, Cynthia Mayara Grimm Horst, Maria
Carolina Hansel Gerhardt, Rafaela Benini e Vitória Camila Lermen, acompanhadas pela

coordenadora do Ensino Médio, Aline Schonhorst, na sexta-feira, e pela orientadora

educacional, Sabrina Schabbach Caumo, no sábado.

3.5 Horário Novo

A partir da próxima semana entrará em vigor o horário novo. O mesmo foi compartilhado com

os estudantes nesta manhã e encontra-se no site do colégio.

3.6 Novos colaboradores

A partir da próxima semana, passarão a fazer parte do quadro de colaboradores do CT as

professoras Kauane Haberkamp, de Língua Inglesa, que já atua no CT e que, neste momento,

assumirá a turma do 7º Ano e 8º Ano A e B (nível intermediário), e Cibele Caroline da Rosa, de

Geografia, que trabalhará com as turmas do 8º Ano A e B, 9º Ano e 1ªEM.

4.Educação Profissional - Cursos Técnicos do CT

4.1 Palestra: Desenvolvimento de Carreiras

Ocorrerá na próxima segunda-feira, 06/06, às 19h30min, no Auditório Central, a palestra com o

tema: Desenvolvimento de Carreiras. Na oportunidade, Cintia Lopes de Abreu Schmidt irá

compartilhar realidades e experiências com as turmas de Cursos Técnicos em Administração.



4.2 Palestra: Carências e Oportunidades no Mercado de Trabalho

No dia 09/06, quinta-feira, às 19 horas, no auditório central, será realizada palestra para

estudantes da Educação Profissional do Colégio Teutônia bem como estudantes de Ensino

Médio do Município e Região. A palestra terá como tema: Carências e Oportunidades no

Mercado de Trabalho. O palestrante da noite será Lucildo Ahlert. O professor Lucildo foi

responsável pela realização de pesquisa recente no Vale do Taquari sobre o assunto.

5.Atividades Extraclasse

5.1 Aulas de Teatro
Na próxima quarta-feira, dia 08/06, não acontecerão as aulas de Teatro, pois o professor
Marcos estará em outra atividade.

5.2 Atletismo
No sábado, dia 04/06, estudantes da Equipe de Atletismo do Colégio
Teutônia/Sicredi/Languiru/Prefeitura Municipal de Westfália/Prefeitura Municipal de Teutônia
participarão do Troféu IENH de Atletismo em Novo Hamburgo. O professor Iurquen Roese
acompanhará os estudantes.

5.3 Turnê 2023 - Conjunto Instrumental
Na próxima segunda-feira, dia 06/06, às 18h30min, será realizada reunião com os pais dos
estudantes inscritos para a próxima turnê do Conjunto Instrumental que acontecerá em julho
de 2023. A reunião terá por local o Miniauditório.

Desejamos um bom final de semana a toda Comunidade Escolar! Pedimos atenção

especial ao resguardo e cuidados para com as questões de saúde relacionadas ao período de

frio, acompanhado de chuvas e umidade. Igualmente, solicitamos atenção das famílias para

com as questões gripais e a recomendação do uso da máscara visando a proteção da

coletividade.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


