
Teutônia, 24 de junho de 2022.

Circular 19/2022.

Festival de Música de Teutônia!

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.  Clique e hospede!

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6

CT Solidário!

Nome do projeto: CT Solidário;

Turmas que podem participar: 8º,  9º Ano e Ensino Médio;

Momento do encontro: 04/07 (primeira segunda-feira de cada mês);

Horário: 13h30min até 14h30min;

Local: Sala D 102;

Qual o objetivo? Momento para organizar atividades solidárias com os estudantes voluntários

do CT.

Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT na pessoa da professora Aline Feldens Horst.

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6


Cachorro-Quente Solidário!

Que tal ajudar quem mais precisa e ainda almoçar junto com a gente no pátio do Sicredi

em Languiru? Será sábado, dia 02/07. Você pode retirar seu cachorro-quente ou comer no

pátio, onde teremos diversas atrações.

Revista Especial  - 70 anos do Colégio Teutônia!

A revista dos 70 anos do nosso Colégio está em fase final de organização!

Pela iniciativa do Grupo Popular - Folha de Teutônia, Gráfica e Editora Jornalística Ltda, a

revista terá sua publicação especial em julho, no mês de aniversário dos 70 anos do Colégio

Teutônia. Será um material para resgatar a história deste educandário, fundado em 1952,

contextualizar a caminhada destas sete décadas e evidenciar ações e perspectivas para os anos

vindouros. A publicação de conteúdos e de gestão administrativa/financeira desta edição está

sob a responsabilidade do referido grupo. O projeto editorial, para que possa ser sustentável,

oportuniza espaços de divulgação. Interessados em deixar sua marca na edição dos 70 anos do

CT devem fazer contato pelo telefone (51) 3762-2440 em horário comercial com Lucas, Luciana

ou Nardi nos próximos dias que, a título de informação,  antecedem o fechamento da edição.

Varal de achados e perdidos

Nesta sexta-feira realizamos o nosso primeiro varal de achados e perdidos em frente ao

pórtico do CT. Lembramos que, nas duas primeiras semanas de julho, toda sexta-feira, das

11h30min às 12h45min, no pórtico, faremos novamente 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.



Escolha da Identidade Visual da Mostra Científica

Na próxima semana, durante a terça-feira, dia 28/06, estarão disponíveis, no mural em

frente à sala A-202, diversas propostas artísticas de identidades visuais para a nossa Mostra

Científica. Neste ano, desejamos que os estudantes do 5º ao 9º Ano e EM participem da

escolha, razão pela qual convidamos todos a analisarem os desenhos feitos e votarem, através

do QR Code que também estará no mural junto com as artes. Bora cocriar o Brasil! Os

estudantes dos demais níveis estão convidados a apreciar o desenvolvimento das marcas

criadas pelos estudantes do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Rádio Escola

O Rádio proporciona estratégias pedagógicas que promovem a participação

comunicativa e criativa do estudante, sendo uma alternativa para potencializar aprendizagens

e estreitar o relacionamento entre os estudantes e a instituição em atividades que atuam de

forma complementar aos conteúdos trabalhados em sala de aula. Desta forma, os estudantes

do 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental começaram a desenvolver o Projeto Rádio Escola.

Nesta oficina aprendem práticas radiofônicas a partir dos conteúdos desenvolvidos em sala de

aula. O projeto começou com os 4ºs Anos, mas a ideia é levá-lo a todas as turmas dos anos

iniciais. Já foram realizadas gravações de textos e a ideia agora é criar podcasts para que todos

possam ouvir. Uma visita a uma Rádio também está agendada. Neste dia os estudantes viverão

na prática toda a rotina de uma rádio, já que a intenção é dar seguimento ao projeto

transformando a oficina em uma Rádio Escola que leve informação, música e entretenimento a

toda comunidade escolar.

1.2 Visita à  Rádio Popular

Na próxima quarta-feira, dia 29/06, os estudantes do 4º Ano A, acompanhados pela

professora Márcia e pelo professor Paulo, conhecerão as dependências e funcionamento da

Rádio Popular. A saída está prevista para às 08h40min e o retorno ao colégio se dará às 10

horas. Atividade integra o Projeto da Rádio Escola. Responsáveis devem assinar a

AUTORIZAÇÃO que consta na Agenda Escolar.

1.3 Um viva à Matemática

A partir do projeto das turmas do 4º Ano A, B e C, nasceu um novo projeto de estudo

nas turmas dos Anos Iniciais. Empenhadas em continuar arrecadando materiais recicláveis em

favor da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia, as turmas fizeram, entre elas, uma

grande aposta. A ideia foi ver qual a turma que conseguiria, em um determinado período de

tempo, juntar o maior número de tampinhas. Foram chegando tantas tampinhas que, a partir

do estudo da estima, proporção e quantificação, os estudantes precisaram criar estratégias

para contar todas as tampinhas recebidas. A prática se transformou em um grande

instrumento estatístico. Para terem ideia, já temos mais de 31.000 tampinhas acumuladas. Nos



próximos dias estaremos dando detalhes sobre a atividade que contou com a participação de

verdadeiros matemáticos, que quantificaram e criaram diferentes estratégias de contagem.

Nesta sexta-feira fizemos um registro fotográfico com todo o material arrecadado.

1.4 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, consiste em 90% de

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. Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

2.1 UFRGS Portas Abertas - 3ªEM

Lembramos que amanhã, sábado, a saída para a UFRGS será às 07 horas em frente ao

CT. Estudantes devem vir de uniforme, levar carteira de identidade e vacinação, além do

ingresso impresso para as oficinas. A turma será acompanhada pela coordenadora pedagógica

do EM, Aline Schonhorst, e pela orientadora educacional, Sabrina Caumo.

2.2  Dúvidas sobre o ENEM? - 3ª EM

Na terça-feira, 28/06, a turma da 3ª Série do Ensino Médio terá a oportunidade de tirar

dúvidas em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O professor Luis Paulo Pires,

do curso Fênix Vestibulares de Lajeado, explicará detalhadamente o funcionamento desta

prova, o sistema de correção (modelo TRI), a pontuação e as vantagens de fazer este exame. O

professor dará dicas aos estudantes de como obter um melhor desempenho nas provas, além

de responder aos questionamentos dos estudantes e incentivá-los a ler sobre o assunto nos

sites das universidades, pois cada instituição tem sua forma de ingresso específica.

2.3 Conselho Diagnóstico - 5º Ano A e B, 7º, 9º Ano e 1ª EM

Na próxima terça-feira, 28/06, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 5º

Ano A e B, 7º, 9º Ano e 1ª EM, referente ao 2º trimestre. A partir dos apontamentos feitos

pelos professores, enviaremos as Fichas de Avaliação, via App CT, no sábado, 02/07, e os

agendamentos de conversa, nos casos indicados pelos professores, ocorrerão ao longo da

próxima semana, via contato telefônico.

2.4 Sábado Letivo - 5º Ano ao Ensino Médio

Lembramos que, sábado, 02/07, das 08 às 11 horas, será o segundo sábado letivo para

orientação da Mostra Científica, para as turmas do 5º Ano até a 2ª Série do Ensino Médio.

2.5 Simulado ENEM - 3ª Série do EM

Para organização de estudantes e famílias, informamos que, no sábado, 02/07, e

segunda-feira, 04/07, a turma da 3ª EM fará o segundo simulado ENEM, seguindo a sistemática

do simulado oficial. No 1º dia, no sábado, serão realizadas as provas das áreas de Linguagem,

Ciências Humanas e Redação. No 2º dia, farão avaliações de Ciências da Natureza e



Matemática. Será mais uma oportunidade de autoavaliação dos conhecimentos e uma

aproximação da vivência de um vestibular/do ENEM.

2.6 Projeto: CT Solidário

Turmas que podem participar: 8º,  9º Ano e Ensino Médio;

Momento do encontro: 04/07 (primeira segunda-feira de cada mês);

Horário: 13h30min até 14h30min;

Local: Sala D 102;

Qual o objetivo? Momento para organizar atividades solidárias com os estudantes voluntários

do CT.

Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT na pessoa da professora Aline Feldens Horst.

3.Educação Profissional

Aproximam-se as datas agendadas para as diversas apresentações de TCC dos

estudantes concluintes em seus estágios profissionais. Em 2022 teremos um total de 62

estudantes que irão apresentar os seus resultados de pesquisas. As datas para as realizações

das bancas de TCC ocorrerão entre os dias 04/07 até 14/07 próximos. Na oportunidade, 36

concluintes do Curso Técnico em Agropecuária, 10 do Curso Técnico em Eletromecânica e 16

concluintes do Curso Técnico em Administração irão expor seus trabalhos. Esse é um período

no qual percebemos com clareza a entrega que realizamos e a importância da atuação para o

Mercado de Trabalho.

4. Atividades Extraclasses

4.1 Futsal

Na próxima sexta-feira, dia 1º de julho, os estudantes inscritos na atividade extraclasse

de Futsal, das categorias de 2015 até 2009, participarão de jogos amistosos contra o Colégio

Pastor Dohms na cidade de Taquari. O professor Laudenor Brune acompanhará os estudantes.

Desejamos um abençoado  final de semana.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


