
Teutônia, 01 de julho de 2022.

Circular 20/2022.

Alerta para os cuidados no trânsito em frente ao CT!

Pedimos especial atenção das famílias no que se refere ao trânsito em frente ao CT,

especialmente nos horários de entradas e saídas. Constatado já o intenso fluxo de veículos e

pedestres nas imediações, principalmente nas faixas de segurança, torna-se necessário e

redobrado o cuidado que se traduz em respeito e civilidade. Ressaltamos que o pórtico é um

local destinado para facilitar e agilizar a situação única de embarque e desembarque. Urge a

conscientização e colaboração de cada um dos usuários. Já no acesso via rua lateral, fundos do

Auditório Central, não estão previstos estacionamentos nos horários indicados. Façamos deste

um momento de aprendizagem, já que o exemplo dado pela família é aquele em que mais o

estudante se espelha. Da mesma forma, pedimos que orientem os estudantes em casa sobre

os riscos nos locais de maior movimento, reforçando que devem sair com calma, evitando as

correrias, cruzando as ruas exclusivamente nas faixas de segurança com atenção. Com tais

ações e corresponsabilidade, prezamos pelo maior valor que a família e o CT têm em comum: a

vida e a integridade física de cada um dos nossos estudantes.

Festival de Música de Teutônia - Contamos com o engajamento das famílias CT para
hospedagem! Clique no link para hospedar um instrumentista!



https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6

Cachorro-Quente Solidário - É amanhã!

Escolha da Identidade Visual da Mostra Científica

Na semana passada os estudantes escolheram, por votação, a identidade visual que nos

acompanhará na Mostra Científica deste ano e que traz como tema: “Cocriar o Brasil”. A arte

escolhida foi a da estudante Fernanda Lais Prediger do 8º Ano A. Agradecemos a participação

de todos os estudantes. Tivemos belos trabalhos. Agradecemos a todos que participaram do

processo de escolha.

Compartilhamentos:

1.Berçário

1.1 Entrega dos portfólios de aprendizagem do Berçário

Nos dias 08 e 09 de julho faremos a segunda entrega dos portfólios de aprendizagem do

Berçário. Mais informações serão compartilhadas via APP CT.

2.Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

2.1 Lançamento da Rádio Escola

O Rádio proporciona estratégias pedagógicas que promovem a participação

comunicativa e criativa e é 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, as turmas do 1º ao 4º

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6


Ano começarão a desenvolver o Projeto Rádio Escola. Uma oficina onde aprendem práticas

radiofônicas a partir dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. O projeto começou com o

4º Ano A, mas a ideia é levá-lo a todas as turmas. Já foram realizadas gravações de textos e o

objetivo agora é criar podcasts para que todos possam ouvir. Na última semana uma das

turmas já visitou a Rádio Popular FM. Os estudantes viveram na prática toda a rotina de uma

rádio e até participaram do programa ao vivo, oferecendo música aos pais e professores. Na

sexta-feira, dia 08/07, será feito o lançamento oficial. Participarão estudantes do 1º ao 5º Ano

do Ensino Fundamental.

3.Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

3.1 Famílias do 5º e 6º Ano A e B

Famílias que parcelaram o pagamento dos livros do Projeto Pequeno Escritor:

lembramos que o prazo para o pagamento da 2ª parcela vence hoje, 01/07. O pagamento deve

ser realizado na biblioteca do CT.

3.2 Viagem à Alemanha

A estudante Ana Luisa Schwambach, da 1ª EM, embarca amanhã, sábado, dia 02/07,

para um curso de Alemão de três semanas em Dresden, na Alemanha. Ana Luisa foi

contemplada com a bolsa JUKU (Jugendkurs) da iniciativa PASCH, Goethe Institut. O CT integra

esta iniciativa de Escolas Parceiras, que incentiva e promove a Língua Alemã em escolas do

mundo inteiro. Também a professora de Língua Alemã do CT, Angelita Lohmann, através de

bolsa concedida pelo PASCH, estará participando de uma formação pedagógica em Berlim

neste período. O CT lhes deseja uma boa viagem e bom curso. Auf Wiedersehen!

3.3 Sábado Letivo - 5º Ano ao Ensino Médio

Lembramos que amanhã, 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. Os acessos de chegada e saída se darão exclusivamente via Pórtico na rua em frente

ao CT. O uso do uniforme escolar está dispensado para esta manhã.

3.4 Simulado ENEM - 3ª Série do EM

Amanhã, sábado, 02/07, e segunda-feira, 04/07, a turma da 3ª EM fará o segundo

simulado ENEM, seguindo a sistemática do simulado oficial. Amanhã, 1º dia, serão realizadas

as provas das áreas de Linguagem, Ciências Humanas e Redação, na sala B 311. No 2º dia, na

segunda-feira, 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. O tempo para realização das provas será de 5 horas no 1º dia e 5h30min

no 2º dia.

3.5 Turmas do 8º Ano, 9º Ano e 1ª EM

Na próxima segunda-feira, 04/07, estas turmas assistirão à peça de teatro Adolescer, em

Porto Alegre. A saída será em frente ao CT, às 07h15min. Lembrando que as despesas de

almoço e lanche serão por conta do estudante. Adolescer é um espetáculo de teatro da Cia



DéJà-vu de Porto Alegre. No palco os assuntos atuais da adolescência transferem valores e

significados de forma interativa.

3.6 Conselho Diagnóstico – 6º Ano A e B; 7º Ano; 2ª e 3ª EM

Na próxima terça-feira, 05/07, será realizado o Conselho Diagnóstico das turmas do 6º

Ano A e B; 7º Ano; 2ª e 3ª EM, referente ao 2º trimestre. A partir dos apontamentos feitos

pelos professores, enviaremos as Fichas de Avaliação, via App CT, no sábado, 09/07, e os

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

próxima semana, via contato telefônico.

Observação: Famílias que tiverem conversa agendada receberão a ficha impressa no dia da

conversa.

ERRATA: Na semana anterior, dia 28/06, o Conselho Diagnóstico foi referente às turmas do 5º

Ano A e B e 8º Ano A e B, não do 5º e 7º Ano.

4. Educação Profissional

Durante esse semestre letivo os estudantes da Educação Profissional participaram de

diversas atividades pedagógicas diferenciadas. Visitas técnicas a instituições, empresas e

propriedades. Também foram oportunizadas diversas palestras que têm como objetivo

principal aproximar o estudante da realidade do Mercado de Trabalho, que é carente de

profissionais. Neste sentido o Colégio Teutônia busca ampliar as experiências práticas que

ocorrem em todos os Cursos Técnicos para qualificar e comprometer os futuros profissionais.

4.1 Curso de Excel

No dia 06 de julho, no turno da noite, ocorrerá o último encontro na formação de

Planilha Eletrônica Excel. O curso teve duração de 12 horas. Em breve nova turma será

oportunizada.

4.2 Curso de Soldagem MIG e TIG

Estamos recebendo inscrições para o Curso de Soldagem que tem previsão de início

para o dia 01 de agosto (turno da noite). Essa qualificação profissional de 60 horas atende uma

necessidade crescente por profissionais qualificados na área. Inscrições na secretaria do

Colégio.

5. Atividades Extraclasses

5.1 Conjunto Instrumental

Na próxima quinta-feira, dia 07/07, o Conjunto instrumental do Colégio Teutônia

participará do Encore, no Colégio Mauá em Santa Cruz do Sul/RS. A saída será às 11h30min e o

retorno, por volta das 23 horas. O professor Lucas Grave acompanhará os estudantes.



Desejamos um abençoado  final de semana.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


