
Teutônia, 10 de junho  de 2022.

Circular 17/2022.

1. 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.

2. Brechó do Berçário ao Ensino Médio!

Quando? Dia 13/06, segunda-feira;

Horário? 14 horas até 17h30min;

Local? Sala de Artes (próximo à cancha/quadra coberta do CT);

Para quem? Berçário ao EM;

Lembramos que haverá troca, compra e venda de peças de inverno.

Peças de inverno, em boas condições, ou seja, limpas, sem manchas ou rasgos, serão

compradas por R$ 10,00 a peça (mesmo valor de venda).

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

3. Escola de Educação Parental e de Educadores Educa 21

A partir deste ano o CT integrou a sua prática pedagógica um programa socioemocional,

o Educa 21. Faz parte do projeto a Escola de Educação Parental, um espaço com aulas ao vivo

com Rossandro Klinjey, psicólogo e fundador da Educa 21. Ontem tivemos a aula de número 3,

quando Rossandro Klinjey e Alexandre Coimbra Amaral conversaram sobre como muitos pais



confundem a educação amorosa com ser permissivo demais, podendo causar uma quebra na

disciplina e limites de seus filhos. Segue o link, caso a família queira rever a aula:

https://www.youtube.com/watch?v=-NKomUmhXVM

4. Feriado e Recesso Escolar

Para organização de todos, lembramos que no dia 16/06, quinta-feira, será feriado de

Corpus Christi e no dia 17/06, sexta-feira, recesso escolar, conforme consta em nossa Agenda

Escolar.

5. Varal de achados e perdidos

Durante os meses de junho e nas duas primeiras semanas de julho, toda sexta-feira, das

11h30min às 12h45min, no pórtico, faremos o varal de achados e perdidos. Pedimos

encarecidamente que as famílias dediquem um tempo para verificarem se não encontram

alguma peça de uniforme de seus filhos. Temos muitas peças de uniforme, não identificadas.

6. Festa Junina

Neste ano, considerando o contexto com grande números de casos de síndromes

gripais, organizaremos a nossa Festa Junina somente para estudantes  da seguinte forma:

Berçário: 24/06, durante o turno da manhã/ tarde;

Educação Infantil: 24/06, durante o turno da tarde;

1º ao 4º Ano do EF: 21/06, durante o turno da manhã;

5º ao 9º Ano e EM: 21/06,  a partir das 17h30min;

Educação Profissional - em 21/06, turno da noite, em horário a ser comunicado aos

estudantes.

Maiores informações serão enviadas na próxima circular.

https://www.youtube.com/watch?v=-NKomUmhXVM


CENTRALIZAÇÃO DE VACINAS COVID19

A PARTIR DE 01/06/22

- Vacinação COVID19 DOSE 01 E DOSE 02 para crianças de 05 a 11 anos:

UBS LANGUIRU, TERÇAS-FEIRAS À TARDE MEDIANTE AGENDAMENTO PELO TELEFONE

37623031.

- Vacinação COVID19 DOSE 01 E DOSE 02 para pessoas 12 anos e mais:

UBS LANGUIRU, de segunda a sexta-feira (exceto terças à tarde) a livre demanda das

07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.

- Vacinação COVID19 DOSE REFORÇO para pacientes com 12 a 17 anos:

em todas as UBS, POR AGENDAMENTO

- Vacinação COVID19 TERCEIRA DOSE (para pacientes com 18 anos e mais):

em todas as UBS, POR AGENDAMENTO.

- Vacinação COVID19 QUARTA DOSE (para pacientes com 50 anos e mais e profissionais

da saúde):

em todas as UBS, POR AGENDAMENTO.

ABERTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS SÁBADOS EM 2022

Neste dia são realizadas todas as vacinas do calendário básico (Inclusive Covid19).

- Junho: 11/06/22 – UBS Alesgut, das 08 às 12 horas

- Julho: 09/07/22 – Cas Canabarro, das 08 às 12 horas

- Agosto: 13/08/22 – UBS Teutônia, das 08 às 12 horas

- Setembro: 03/09/22 – ESF Aurora, das 08 às 12 horas

- Outubro: 08/10/22 – ESF Morada do Sol, das 08 às 12 horas

- Novembro: 05/11/22 – UBS Languiru, das 08 às 12 horas

- Dezembro: 03/12/22 – UBS Boa Vista, das 08 às 12 horas



Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - Anos Iniciais

1.1  Semana do Meio Ambiente

Durante toda a semana as turmas estão envolvidas em diferentes atividades que

envolvem a conscientização sobre o cuidado com o nosso Meio Ambiente. Nesta semana os

estudantes do 1º ao 4º Ano foram desafiados a, cada um, trazer no mínimo, 10 tampinhas,

que depois serão destinadas à Campanha dos 4ºs Anos em prol da Liga do Câncer. A partir da

próxima semana, nas aulas de Matemática, serão trabalhados os conceitos de estimativa e

probabilidade, possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades como coletar,

organizar, interpretar e comparar dados para obter e fundamentar conclusões, que é a grande

base do desempenho de uma atitude científica. Além disso, as turmas já estão realizando

pesquisas sobre o tempo de decomposição de uma tampinha, bem como os danos que ela

pode trazer ao Meio Ambiente. Desejamos um bom trabalho aos estudantes pesquisadores.

1.2 Laboratório de Aprendizagem

Informamos às famílias que, a partir do mês de junho, a professora do 4º Ano B,

Graciela Fazenda, está à frente das aulas no LA.

1.3 Encomenda de Brezel

Estudantes dos 3º e 4º Anos que quiserem provar o Brezel, comida típica alemã, devem

trazer, na segunda-feira, R$ 6,00. Nesta manhã estudantes da 2ª EM passarão nas salas para

fazer as encomendas. O Brezel será entregue na terça,dia 14/06,  durante o turno da aula.

2. Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

2.1 Semana da Língua Alemã - 6ª edição
Hoje, 10/06, iniciamos a Semana da Língua Alemã, organizada em conjunto pelas

embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo, e Suíça. Como de costume, o CT
participa com uma programação bem variada:
2ª EM: Brezel e exposição Consumo Sustentável
1ª EM: Gincana digital Autobahn
9º Ano: Culinária e exposição de trabalhos
8º Ano / 7º Ano: Vorlesewettbewerb (Concurso de Leitura)
6º Ano: Robótica com Calliope
5º Ano: Uhrzeit durch Tanzen und Singen (canto e dança)
3º e 4º Ano: Wir singen, tanzen und lernen Deutsch (canto e dança)
As turmas participam da programação em horário escolar. Para os interessados em visitar a
exposição Consumo sustentável, sintam-se Herzlich Willkommen no Auditório Central.

2.2   28º Encontro de Liderança Jovem da Rede Sinodal de Educação

Na tarde de hoje, 10/06, e amanhã, 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.

2.3 Prova Extra

Na quarta-feira, 15/06, às 13h30min, na sala A217, serão aplicadas as provas extras para os

estudantes que encaminharam requerimento.

3. Educação Profissional

Na noite do dia 09/06 o Auditório Central do Colégio Teutônia recebeu cerca de 220

estudantes. Estiveram presentes na palestra proferida pelo professor Lucildo Ahlert todos os

estudantes da Educação Profissional da instituição sede e também recebemos 60 estudantes

do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio Affonso Augustin. O Momento foi de

compreensão sobre as oportunidades e carências no Mercado de Trabalho no Vale do Taquari.

Percebe-se que a qualificação técnica é uma oportunidade de buscar ótimos postos de

trabalho e assim se destacar no mercado. Na próxima semana, estarão ocorrendo as últimas

visitas de estágio para estudantes dos Cursos Técnicos em Agropecuária, Eletromecânica e

Administração. Em breve teremos as duas semanas de apresentações de TCC (Trabalhos de

Conclusão de Curso), momento no qual percebemos as experiências de prática e pesquisa dos

estudantes de Educação Profissional do CT.

Desejamos um bom final de semana.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


