
Teutônia, 15 de julho de 2022.

Circular 22/2022.

Atenção para os horários de funcionamento do CT de 18 a 29 de julho - Recesso de Inverno!

De 18 a 22/07, Recepção, Secretaria e Biblioteca: 07h às 12 horas e das 13h15min às

17h30min;

De 25 a 29/07, Recepção: 07h às 12 horas e das 13h15min às 17h30min;

De 25 a 29/07, Secretaria e Biblioteca: 08 horas às 11h30min e das 13h30min às 17

horas;

Turno noite: de 18 até 29/07 o CT estará fechado!

1º de Agosto: horário normal de atendimento!

Você é nosso convidado para uma semana de noites culturais!

A programação do Festival de Música de Teutônia estará com programações artísticas
desde domingo, 17/07, até na próxima sexta-feira, 22/07! Para abertura, torna-se necessário
retirar convite junto à Recepção do CT! Demais noites serão no Auditório Central da instituição.
Não esqueça da entrega voluntária de 01 litro de leite!



Obrigado Famílias CT

Meta atingida! Todos os musicistas do Festival estão hospedados! O gesto de carinho

para com o acolhimento é a evidente expressão na aposta que temos como missão quando o

assunto é formação de pessoas. Em nome do CT e do Festival, nossa profunda gratidão.

Aos Pais do CT: agendem a data!



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.Educação Infantil

1.1 Programação de Celebrações aos Papais

Convidamos todos os papais para um momento especial e cheio de belas vivências,

junto a seu filho(a). Seguem as datas e horários:

- Infantil I A e I B, II A e II B, III A e III C - Dia 03/08, quarta-feira - início 17h30min;

- Infantil IV, V A e V B - Dia 03/08, quarta-feira - início 18 horas;

- Infantil III B - Dia 04/08, quinta-feira -  início: 17h30min.

Para a criança que, por algum motivo, não tenha como receber o seu pai no Colégio, nas

datas e horários mencionados acima, pedimos a presença de algum adulto que seja uma

referência afetiva para ela.



2.Ensino Fundamental - Anos Iniciais

2.1 Celebração com os papais- 02/08

Convidamos todos os papais para um momento especial e cheio de belas vivências,

junto a seu filho(a), no dia 02/08. Na impossibilidade da presença do papai, sugerimos a

participação ou da mamãe, ou do avô, ou mesmo de um dindo ou alguém que tenha um

vínculo com o estudante. Será, com certeza, uma importante memória afetiva para vossos

filhos.  Seguem os horários:

18 horas  às 18h45min - 1º e 2º Anos;

19 horas às 19h45min - 3º e 4º Anos;

Local: Auditório Central.

2.2 Atenção estudantes do 3º Ano A e B

Desfrutem de uma boa leitura para as férias: “Um lugar especial”, de Léia Cassol.

2.3 Atenção estudantes do 4º Ano A, B e C

A leitura para as férias já está disponível na Plataforma do Elefante Letrado. Bom

trabalho.

2.4 Laboratório de Aprendizagem

A partir de agosto iremos oferecer este serviço também para os estudantes do 1º Ano A

e B do Ensino Fundamental. Os horários de funcionamento serão comunicados de acordo com

a necessidade de encaminhamento.

3. Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

3.1 Estudantes do 5º Ano ao EM

O tempo sem aulas em julho é chamado de recesso escolar. Serve para recuperar

energias, desfrutar de momentos livres e, igualmente, para retomar conteúdos e preparar-se

para o que temos agendado para o próximo semestre. É muito importante que, durante o

recesso, os estudantes destas turmas tirem um tempo para se preparar para o simulado SAE,

que será realizado no dia 04/08, valendo 1,0 ponto; e para as avaliações trimestrais, que

ocorrerão no período de 08 a 19/08/2022, valendo 4,0 pontos. Lembrando que já estamos nos

aproximando do final do 2º trimestre, recuperar notas e conteúdos neste momento é muito

importante para que o estudante não fique em exame e retome habilidades nas quais tiveram

dificuldades. Além disso, 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.

3.2 Prova Extra

Lembramos que no dia 03/08, às 13h30min, na sala A217, acontecerão as provas extras

para os estudantes que pediram requerimento.



3.3 CT Solidário

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

Dia: 01/08 (primeira segunda-feira de cada mês);

Horário: 13h30min até 14h30min;

Local: Sala D 102 (sala de Artes);

Qual o objetivo?

Momento para organizar atividades solidárias com os estudantes voluntários do CT.

Dúvidas? Entre em contato com a Diaconia do CT.

4. Educação Profissional
Chegando ao final do semestre letivo, entendemos que os objetivos foram alcançados

junto ao corpo docente e discente na Educação Profissional. Agora é o momento de descansar
e recarregar as energias para o segundo semestre letivo que trará novos desafios em cada
componente curricular dos respectivos Cursos Técnicos. Estudantes e professores, bom recesso
escolar e até o dia 01/08 para nosso retorno.

Ao findarmos o primeiro semestre letivo avaliamos a caminhada deste ano de 2022 com

grande positividade. Ainda que cheia de desafios, de situações e circunstâncias a serem

demovidas nesta segunda etapa do ano, reconhecemos o esforço e a dedicação de toda a

comunidade escolar que, no 70º aniversário de nossa instituição, segue dando efervescência e

dinamismo a toda esta história.

A partir de amanhã, sábado, começa a circular a revista alusiva ao aniversário do CT.

Um material muito rico que com arrojo e empreendimento foi gerido sob as perspectivas

editorial e administrativa pelo Grupo Popular. Nossa gratidão por toda a dedicação! O

entusiasmo desde já se constitui pela percepção de que a história precisa ser registrada em um

grande documento, cujo desejo nasce da impossibilidade em contemplar todos os conteúdos

nesta revista. “E quanta história hein!”



Por fim, mas não por último, nosso entendimento de que se até aqui chegamos com

tantas conquistas, esta caminhada coletiva, a muitas mãos, só foi possível por ter sido

abençoada por Deus. A Ele toda nossa gratidão e nosso pedido para seguir abençoando toda a

comunidade escolar com saúde, com paz e discernimento para que alcancemos, com êxito, os

propósitos educacionais de nossa instituição.

Excelente recesso! Até 1º de agosto! Lembrando: o CT comunica-se com a comunidade

escolar exclusivamente pelos seus canais oficiais. Seguimos à disposição!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


