
 
Comunicado nº 17                                                                Curitiba, 26 de agosto de 2021.  
 

 
ASSUNTO: Encerramento do Ensino Médio - TERCEIRÃO  
 

                              
                   Senhores Pais e Estudantes: 

 

Tendo em vista a Conclusão do Curso ENSINO MÉDIO - TERCEIRÃO, do ano Letivo de 

2021, queremos informá-los da programação prevista para a comemoração dessa etapa escolar 
almejada por nossos estudantes, apresentada e definida em Reunião de Pais no dia 24/08/2021 (3ª 
feira) na Plataforma Teams. 

Para darmos continuidade à organização da programação prevista, pedimos a gentileza de 
que os Senhores Pais e/ou responsáveis retornem a FICHA DE ADESÃO e CIÊNCIA à 
Coordenação Pedagógica,  até dia 03/09/2021 (6ª feira), devidamente preenchida.  

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença e as contribuições das famílias. 
 

PROGRAMAÇÃO: 
 

 MISSA: Dia 08/12 (quarta-feira), às 19h. Participarão: estudantes, pais, familiares, Irmãs, 
professores e funcionários. Traje: camiseta especial e calça jeans.  
 
 

 CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DE CURSO E JANTAR: Dia 10/12 (sexta-feira), às 19h, no 
Restaurante Dom Antonio. Estão inclusos no jantar: refeição, aperitivo, refrigerante, água, vinho 
colonial e sobremesa. Traje: Social, meninas vestido longo, como sugestão, e meninos de terno e 
gravata borboleta, como sugestão. OBS: Em caso de desistência da participação das 
festividades, será devolvido somente o valor referente aos três (3) convites para o Jantar 
(R$ 225,00), pois os demais contratos são firmados e quitados antecipadamente.  
 
 

 TAXA DE CONCLUSÃO DO TERCEIRÃO: Ficou definida na Reunião de Pais que será cobrada 
uma taxa de R$ 928,00 à vista (paga até 08/10), ou em quatro (4) parcelas iguais de R$ 232,00, 
pagas nas seguintes datas: 16 de setembro, 08 de outubro, 10 de novembro e 03 de dezembro, 
na Tesouraria e/ou através de depósito bancário, (dinheiro ou cartão débito/crédito). 
 

DEPÓSITO - Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 1628, Conta Corrente 2282-0, 
Operação: 003 e CNPJ: 76.578.137/0044-20.  
 

PIX - Banco Itaú - CHAVE (e-mail): tesouraria@colegiovsjose.com.br 
 

Após o depósito e/ou transferência PIX enviar comprovante com a identificação do estudante 
para: tesouraria@colegiovsjose.com.br 
 
 

A taxa será administrada da seguinte forma: cada estudante terá direito a três (3) convites 

para o Jantar (formando e mais dois adultos). Caso desejar mais convites, deverá solicitá-los a partir 
de outubro na Coordenação Pedagógica, quando divulgado o período da venda dos convites extras, 
no valor de R$ 75,00 (adulto) e R$ 38,00 (criança de 06 a 10 anos); Convites impressos para 
lembrança; Pulseiras de Identificação no Evento para Convidados e para Formandos; CD e Adesivo; 
Fotos para o Convite; Decoração para a Missa e Restaurante; Lembrança para os Estudantes; 
Homenagens aos Pais, Professores e Equipe Diretiva; Posses de mesa no Evento; Canudos de 
Veludo; Cabine de Fotos para o Evento; Canecos com tirante personalizados (somente para os 
formandos); Estrutura para Sessão Solene de Colação no Restaurante; Três telões com imagens 
simultâneas; Som,  Iluminação e  DJ no dia da Festa;  Filmagem e Fotos de momentos especiais 
por profissionais  qualificados a  serem exibidas no Evento; Equipe  de recepcionistas da Empresa 
STWO Eventos; Serviços de dois (2) profissionais de Segurança da Empresa EMBRASIL no dia do 
Evento de Formatura. 

 

S TWO EVENTOS - Álbum de Fotografia e Vídeo. Investimento individual direto com a 
Empresa. Será entregue, antecipadamente, informativo aos estudantes com os produtos, valores e 

forma de pagamento. Contato: Simone Nogueira,  e-mail simone.unik@hotmail.com (41) 995667848 
 

            Quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com as Coordenações: Simone ou Eliane. 
            Atenciosamente, 
 

                   Simone Gianesini                           Eliane Dziurkoski                 Irmã Leonides Selhorst    
              Coordenação Pedagógica               Orientação Educacional                       Direção     
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   Curitiba, 26 de agosto de 2021. 

 
 

  FICHA DE ADESÃO e CIÊNCIA  
         FORMATURA - TERCEIRÃO 2021 

 
Entregar na Coordenação Pedagógica até dia 03/09/2021 (6ª feira). Todos os estudantes 
devem devolver a FICHA devidamente assinada. 
 
 

ESTUDANTE:____________________________________________________________  
3º EM - Turma: A 
 
 

 

SOBRE A PROGRAMAÇÃO PREVISTA PELO COLÉGIO 
FORMATURA TERCEIRÃO 2021 

 

(       ) Participarei de toda a Programação prevista pelo Colégio.  
(       ) Participarei somente da Missa no dia 08/12 (quarta-feira).  
(      ) Participarei somente do Jantar Dançante e Sessão Solene de Formatura no dia 
10/12 (sexta-feira). Taxa integral. 
(       ) NÃO participarei da Programação prevista pelo Colégio. 
 

SOBRE O JANTAR DE FORMATURA: 
Para prever o nº de pessoas no Restaurante, no dia 10/12/2021, além dos três (3) convites 
já previstos na Taxa da Comissão de Formatura, quantos convites a mais sua família deseja 
adquirir? _______________ CONVITES (aproximadamente). 
 

OBSERVAÇÃO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
NOTA:  

           I. Frente ao cenário de incertezas que estamos vivendo por conta da Pandemia, caso 
haja quaisquer alterações quanto ao Protocolo vigente para realização de Eventos Festivos 
nas datas previstas, estes serão transferidos para novas datas em acordo com as famílias 
dos Formandos participantes, após nova reunião; 
 

II. Todo material impresso para os Eventos serão produzidos com antecedência e, na 
necessidade de alteração de datas, não poderão ser refeitos, por conta dos investimentos já 
realizados; 
 

 III. Por tratar-se de um grande evento previsto para o dia 10/12/2021, faz-se necessário 
realizar pagamentos contratuais de todos os prestadores de serviços e produtos 
antecipadamente, portanto, não será possível devolução integral de valores em caso de 
desistência do Formando, após realizada a adesão e efetuados os pagamentos. Será 
devolvido somente o valor referente aos três (3) convites para o Jantar (R$225,00). 

 
  

 

Atenciosamente, 
 

           Simone Gianesini                           Eliane Dziurkoski                 Irmã Leonides Selhorst    
       Coordenação Pedagógica               Orientação Educacional                       Direção     

 
 

Ass. dos Pais e/ou Responsáveis: ______________________/______________________ 
E-mail:  __________________________________________________________________ 
Telefone: ___________________________________________    Data: ____/_____/_____ 
 


