
Teutônia, 15 de junho de 2022.

Circular 18/2022.

1. Festival de Música de Teutônia

O Festival de Música de Teutônia 2022 acontecerá entre os dias 17 e 22 de julho.

Estudantes de música poderão aperfeiçoar-se através de cursos dos mais diversos

instrumentos.

Entre os principais objetivos estão:

- Propiciar o contato dos participantes com o trabalho técnico-musical de renomados

profissionais da música, vindos de várias cidades do país;

- Oportunizar a vivência da música através de cursos de cordas, sopros, canto, percussão e

musicalização;

- Promover o intercâmbio e a troca de experiências entre os músicos participantes, além de

contribuir para o crescimento cultural da comunidade.

Durante os dias do festival teremos uma vasta programação artística com atrações em

todas as noites. Os participantes do festival e toda a comunidade escolar terão a oportunidade

de prestigiar esses belos espetáculos.

No ano de 2019 famílias da comunidade escolar foram muito 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 serão mais de 200 jovens

instrumentistas que, 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 hospedam-se em casas de famílias da comunidade

escolar, especialmente para promover a integração do curso discente da rede. Para essas

hospedagens precisamos apenas de uma cama, um chuveiro e uma xícara de café quente pela

manhã. Tudo mais acontecerá no CT.

Abaixo segue o link onde é possível candidatar-se a uma hospedagem, somando para a

formação de crianças, transformando a sociedade, fazendo a diferença para um mundo

melhor.

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6



2. 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,  das 17h30min às 19h30min;

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

estudantes.

3. Convite para Oficina de Culinária CT

Seguimos muito motivados e ansiosos para mais um encontro com o preparo de
deliciosas e saudáveis receitas!

Local: Berçário CT
Data: 27/06/22
Horário: às 18 horas



Lembrando que são apenas 10 vagas por oficina! Para participar, basta entrar em
contato com a Recepção do colégio pelo telefone 3762 4040, informando seu nome! Mais uma
oportunidade de ampliar as opções do cardápio de lanches saudáveis para o seu filho!
Aguardamos você!

4. Feriado e Recesso Escolar

Amanhã, 16/06, conforme consta em nossa agenda escolar, teremos feriado de Corpus

Christi e na sexta-feira, 17/06, recesso escolar.

Compartilhamentos:

1. Educação Infantil
1.1  Olá, Família!

A Festa Junina da Educação Infantil está se aproximando, por isso, seguem informações:
Nossa festança será na sexta-feira, dia 24/06.
Vestimentas: neste dia as crianças podem vir para o Colégio com traje junino, mas seu uso não
é obrigatório, o importante é a criança estar confortável e feliz para curtir a festa.
Lanche: para a ocasião, além da fruta já trazida diariamente, cada criança deve trazer um
lanche típico para compartilhar com os colegas. Após o lanche, todos irão ao nosso Auditório
Central para uma festança pra lá de especial.

Excepcionalmente neste dia, o pórtico abrirá às 17 horas e, a partir deste horário, os
pais poderão entrar para buscar as crianças no Auditório Central.

2. CT Integral - Educação Infantil e 1° Ano B

A nossa Festa Junina será na sexta-feira, dia 24/06. Para os estudantes do CT Integral, as
festanças já começam pela manhã! Neste dia não precisa enviar lanche para o turno da manhã,
pois as crianças farão um momento de culinária, ao longo da semana, para curtirem um café
da manhã coletivo com alimentos típicos juninos.

3. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

3.1 Festa Junina

A Festa Junina deste ano será no turno de aula para as turmas. Os estudantes podem vir

caracterizados e haverá muitas brincadeiras, música e diversão. Cada turma está organizando

uma brincadeira típica de festa junina, que será compartilhada com todos e, além disso, cada

turma está preparando uma apresentação para os colegas. As famílias receberão fotos e um

vídeo da apresentação pelo app sala de aula, para apreciação de todos. Sobre o lanche ainda

informaremos via Agenda Escolar.

Os estudantes do 1º Ano B, que estudam à tarde, neste dia, estão convidados a

participar da Festa Junina dos anos iniciais no turno da manhã, das 09 horas às 11h30min. À

tarde, terão aula no horário normal, mas poderão permanecer caracterizados durante todo o

dia.



4. CT Integral - Ensino Fundamental

Ao longo da semana, de 20 a 24/06, os estudantes do CT Integral vivenciarão diferentes
propostas relacionadas à Celebração Junina. Dentre elas: culinárias típicas e muitas danças e
brincadeiras.

Lembramos que na terça-feira, 21/06, das 17h30min às 19h30min, acontece a Festa
Junina que contempla os níveis de 5° e 6° Ano do EF. Neste dia e horário, os estudantes do
Integral poderão juntar-se às celebrações de suas respectivas turmas do turno da manhã.

5. Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

5.1 Festa Junina

Na terça-feira, 21/06, das 17h30min às 19h30min, ocorrerá a Festa Junina para os
estudantes e professores do 5º Ano até a 3ª Série do Ensino Médio. Todos podem vir
caracterizados, participar da tradicional quadrilha, além de se divertir com diversas
brincadeiras típicas. Pedimos que cada turma organize seu lanche típico para que
compartilhem no happy hour junino.

5.2 Viagem de estudos - 8º Ano A e B

Lembramos que, conforme combinado em reunião, na próxima quarta-feira, 22/06, das
17 às 19 horas, o representante da Agência Roque Viagens e Turismo, responsável pela
organização da viagem de estudos, estará no CT para assinatura dos contratos e pagamento da
viagem de estudos para Rio Grande e Pelotas, marcada para 01 e 02/09/2022. Ressaltamos que
as negociações referentes ao pagamento serão feitas diretamente com a agência, o CT fará
apenas a mediação e cedência do espaço.

5.3 Programa UFRGS Portas Abertas - 3ª Série do EM

A escolha profissional dos jovens nem sempre foi uma tarefa fácil. Pensando nisso,
estamos engajados em proporcionar aos estudantes oportunidades de conhecer e esclarecer
dúvidas com relação a esta escolha. No próximo dia 25/06, sábado, os estudantes da 3ªEM
estarão indo a Porto Alegre para participar do programa UFRGS Portas Abertas. O UFRGS
Portas Abertas é a ocasião na qual as Unidades Acadêmicas da Universidade abrirão suas
portas para os estudantes do ensino médio do Rio Grande do Sul e público em geral, com a
finalidade de mostrar as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão realizadas na Universidade.

Será um dia de muitos aprendizados, onde os estudantes participarão de palestras,
exposições e oficinas. A turma será acompanhada pela coordenadora pedagógica, profª Aline
Schonhorst, e pela orientadora educacional, profª Sabrina Caumo. A saída está prevista para às
7 horas em frente ao CT.

6. Atividades Extraclasses
6.1 Futsal

Na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, os estudantes inscritos na atividade extraclasse
de futsal, das categorias de 2014 até 2009 participarão de jogos amistosos contra o Colégio
Pastor Dohms na cidade de Taquari. O professor Laudenor Brune acompanhará os estudantes.



Desejamos um bom feriado, recesso e  final de semana.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


