
Teutônia, 12 de agosto de 2022.

Circular 24/2022.

Parabéns Papais!

Síndromes Virais

Estamos passando por uma síndrome viral em nossa região. Com relatos de crianças,

jovens e adultos apresentando febre, dor de barriga, náuseas, diarréia e vômito. Nos últimos

anos vivenciamos um intenso treinamento de como evitarmos a propagação de vírus, com

medidas que já fazem parte do nosso cotidiano e, certamente, continuarão a nos acompanhar,

pois são orientadas pelos órgãos sanitários e visam garantir a segurança do coletivo.



Dentre elas estão:

- sempre que um estudante apresentar sintomas virais no Colégio, estaremos fazendo contato

imediato com seus responsáveis para que busquem a criança, a fim de encaminhá-la para

atendimento médico adequado.

- após apresentar sintomas virais, o estudante, que retornar ao Colégio, deverá trazer atestado

médico que assegure não haver mais o risco de contágio.

Por parte das famílias, pedimos que, se o estudante apresentar algum sintoma viral em casa,

não o encaminhe para o Colégio sem antes consultar um médico que identifique os reais

motivos dos sintomas. Pelo bem coletivo, contamos com a colaboração de todos.

Fechamento de Rua - Dia 17/08/2022 - Quarta-feira!

Notificamos a comunidade escolar que na quarta-feira, 17/08, estaremos com a rua em
frente à obra do CT fechada. Os acessos ao Pórtico e trânsito pelas ruas Pastor Hasenack, rua
da praça e Rua Pastor W. Wahlhauser, rua lateral à obra do Prédio do CT, estarão com fluxo
normal. Recomendamos aos pais e responsáveis que programem o deslocamento ao CT com
alguns minutos de antecedência. No trecho bloqueado não haverá possibilidade de
estacionamento. Agradecemos a compreensão. Em caso de chuva ou tempo ruim, o
fechamento será remarcado.

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 15/08. 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.



Oficina culinária

Manter uma alimentação saudável é fundamental para as crianças crescerem de forma
adequada, além de fornecer energia para todas as atividades. É na infância que iniciamos a
formação de hábitos alimentares saudáveis. E é pensando em alternativas de lanches
saudáveis que estamos promovendo mais um encontro de oficina de culinária saudável. Neste
encontro estaremos preparando e degustando várias opções de lanches para seu filho. A
oficina será no dia 31/08/22, quarta-feira, a partir das 18h no Berçário CT. Para participar, entre
em contato com a recepção do colégio pelo telefone 3762 4040, informando seu nome. Serão
apenas 10 vagas para a oficina. Aguardamos você!

Encontro Regional de Equipes Pedagógicas da Rede Sinodal de Educação

Na quarta-feira, 17/08, o Colégio Teutônia estará sediando o Encontro Regional de
Equipes Pedagógicas e de Diretores da Rede Sinodal de Educação, regiões Centro e Meridional.
Com o tema “A Prática Restaurativa e o Coordenador 5.0: RSE em movimento!”, as equipes
pedagógicas estarão compartilhando saberes e experiências com diferentes profissionais da
educação.

Compartilhamentos:

1. Ensino Fundamental - 1º ao 4º Ano

1.1 Aula vivência com o estudante - reservem a data

29/08 - 18 às 19 horas - Familiar e estudante do 1º Ano B;

30/08 - 18h30min às 19h30min - Familiar e estudante do 1º Ano A, 2º Ano A, B e C, 3º Ano A e

B, 4º Ano A, B e C.

1.2 Portfólios

Já estamos iniciando a organização das atividades relativas ao 2º trimestre, no Portfólio.

Portanto, solicitamos que todos os estudantes tragam seu Portfólio, durante a próxima

semana.

2. Ensino Fundamental - Anos Finais e Ensino Médio

2.1 Sábado Letivo - 5º Ano até 2ª Série do Ensino Médio

Lembramos que, sábado, 20/08, das 08 às 11 horas, haverá mais momento de
orientação aos trabalhos da Mostra Científica, para as turmas do 5º Ano até a 2ª Série do
Ensino Médio. Estudantes pesquisadores, tragam seus materiais e anotações com as sugestões
da banca. Será mais uma oportunidade de conversar com o professor orientador e aprimorar a
pesquisa.



3. Educação Profissional

Neste mês de agosto e setembro os estudantes da Educação Profissional do Colégio
Teutônia realizarão visitas técnicas. Além das diversas atividades pedagógicas diferenciadas,
como práticas, palestras e seminários, os estudantes de Administração visitarão a Metalúrgica
Hassmann no dia 17/09 para acompanharem questões sobre Gestão Social e Ambiental. Já no
próximo dia 23/08 os estudantes de Eletromecânica e Eletrotécnica irão realizar visita técnica à
empresa Plastrela com o objetivo de conhecer os processos e atividades de produção da
indústria. Outras atividades irão ocorrer ao longo do semestre buscando qualificar os futuros
profissionais técnicos da instituição.

4. Atividades Extraclasse

4.1 Atletismo

No dia 18/08, estudantes da Equipe de Atletismo do Colégio
Teutônia/Sicredi/Languiru/Prefeitura Municipal de Westfália/Prefeitura Municipal de Teutônia
participarão do Brasileiro Sub 18 de Atletismo em Bragança Paulista - SP. O professor Iurquen
Roese acompanhará os estudantes.

4.2 Conjunto Instrumental

Na próxima sexta-feira, dia 19/08, o Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia
participará do Circuito Cultural Para Todos - Humor e Música, no ginásio do Colégio Sinodal
Conventos em Lajeado. O evento inicia às 19 horas.

Desejamos um abençoado final de semana a todas às famílias. Aos papais, felicidades!

Atenciosamente, pelo CT,

Jonas Rückert – Diretor


