
Teutônia, 08 de julho de 2022.

Circular 21/2022.

Concerto de Abertura do Festival de Música de Teutônia

No dia 17/07, domingo, às 19h30min, acontecerá a abertura do Festival de Música de
Teutônia no auditório da Cooperativa Sicredi, com apresentação do Conjunto Instrumental do
CT. A entrada será através de retirada de ingressos, que são limitados, na secretaria da
instituição mediante a doação de 1 litro de leite. Você é nosso convidado!

Últimos dias, pouco tempo e o desejo de que possamos contar com sua generosidade na

hospedagem de um instrumentista! Clique no link abaixo e faça parte desta grande

iniciativa!

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6

https://forms.gle/eedgT9uGk1x8nTqm6


Curso de Soldagem

Estamos com inscrições abertas para a 2ª turma do Curso de Soldagem Mig e Tig. O
curso de qualificação tem duração de 60 horas e terá início no dia 01/08. A formação ocorrerá
no turno da noite e tem como principal objetivo qualificar para o mercado de trabalho que tem
muitas oportunidades na área. Interessados podem fazer contato com a secretaria do Colégio.



Compartilhamentos:

1.Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

1.1 Pré-banca - Mostra Científica - 2022

Nos dias 12, 13 e 14/07, na sala de aula das turmas, acontecerá a Pré-banca com

apresentação do Projeto de Pesquisa dos Estudantes do 5º Ano do Ensino Fundamental até a

2ª Série do Ensino Médio.

DIAS E HORÁRIOS DA PRÉ-BANCA:

12/07 (terça-feira): manhã

1º período - 9º Ano (aula de L. Alemã);

2º período - 6º Ano A (aula de L. Alemã);

3º período - 8º Ano A  (aula de L. Alemã);

4º período - 7º Ano  (aula de L. Alemã);

5º período - 8º Ano B (aula de Projeto de Vida).

12/07 (terça-feira): tarde

6º período - 1ª EM (aula de Mudanças Climáticas);

7º período - 2ª EM (aula de L Inglesa).

13/07 (quarta-feira): manhã

4º período - 5º Ano A (aula de Matemática).

14/07 (quinta-feira): manhã

1º período - 6º Ano B (aula de Matemática);

2º período - 5º Ano B (aula de L. Portuguesa);

Estudantes Pesquisadores deverão entregar, à Comissão Científica, antes do início da

apresentação do PowerPoint, cópia do ANTEPROJETO e o DIÁRIO DE BORDO.

1.2 Livro do Projeto Pequeno Escritor - 5º e 6º Ano A e B

Famílias que parcelaram o investimento dos livros do Projeto Pequeno Escritor,

lembramos que o prazo para o pagamento da 2ª parcela venceu no dia 01/07. O pagamento

deve ser realizado na biblioteca do CT, conforme na 1ª parcela.



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

Na última terça-feira, 05/07, foi 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, amanhã, 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.

1.4  Apontamentos do Conselho Diagnóstico

É preponderante que estudantes com problemas de postura, conforme apontamentos

do Conselho Diagnóstico, assumam suas responsabilidades e foquem nos estudos, já que isso

impacta diretamente na aprendizagem e nos resultados. Recuperar nota agora significa

terminar o ano com mais tranquilidade e aproveitamento.

2. Educação Profissional

2.1 Apresentação de TCCs
Durante a semana que se encerrou, ocorreram diversas apresentações de Trabalhos de

Conclusão de Curso nas turmas de Educação Profissional. A importância destes
compartilhamentos são evidentes no momento em que percebemos o quanto cada estudante
apresenta resultados positivos no ambiente de estágio profissional. Esse comprometimento do
Colégio Teutônia para o Mercado de Trabalho nos torna referência nas qualificação
profissional. Queremos potencializar nossa Educação Profissional, oferecendo novas
oportunidades para todos envolvidos nesse processo de aprendizagem.

2.2 Recesso na Educação Profissional
Entre os dias 11 e 31/07, os estudantes dos cursos técnicos estarão em recesso escolar.

É um período para descanso e de preparação para o retorno ao segundo semestre letivo que
terá início dia 01/08. Bom e merecido recesso.

2.3 Curso de Excel
Durante a semana houve a conclusão da turma do Curso de Excel. Dez foram os

participantes que obtiveram uma qualificação em planilha eletrônica. Nos meses de agosto e
setembro estaremos realizando a segunda turma do Curso de Excel. Interessados podem fazer
contato com a secretaria do Colégio. Em breve mais informações sobre as inscrições para a 2ª
turma.

3. Atividades Extraclasses

3.1 Dança

As aulas de dança da próxima semana serão antecipadas do dia 15/07 para a segunda-
feira, dia 11/07, em virtude da preparação do show dos estudantes do 9º Ano até a 3ªEM para
o Jantar-Baile dos 70 anos do CT. O local das aulas será o miniauditório.



Grupo Mirim- das 15 às 16 horas;

Grupo Infantil - das 16 às 17 horas;

Grupo Baby- das 17  às 18 horas.

3.2 Patinação no CT

A partir do segundo semestre retornaremos às aulas de patinação no CT. As aulas
acontecem na quadra coberta nas segundas-feiras das 13h30min às 14h30min. Os
interessados em retomar ou ingressar na atividade poderão fazer contato com a professora
Geórgia através do telefone 51 996666715.

Desejamos um abençoado final de semana.

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


