Comunicado n° 03

Curitiba, 19 de fevereiro de 2019.

Assunto: FESTA DE SÃO JOSÉ
Prezados pais e estudantes,
O Colégio Vicentino São José tem o prazer de convidar estudantes, pais e familiares para
comemorar o Dia de São José, Padroeiro do nosso Colégio, no dia 16/03/2019 (sábado letivo).
Para esse dia, programamos uma Missa, Show de Talentos, muitas brincadeiras e uma
grande praça de alimentação. Todos os estudantes, ex-alunos, pais e familiares estão convidados a
participar desta linda Festa!
Para participar do SHOW DE TALENTOS, estudantes, pais, familiares, amigos e exalunos, poderão inscrever-se, por meio do preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO ABAIXO,
que deverá ser entregue no período de 22/02 a 08/03 nas respectivas Coordenações, juntamente
com a doação de alimentos em prol da Casa de Acolhida São José, a qual oferece café diariamente
à moradores de rua. Poderão ser doados os seguintes produtos: pó de café, leite, açúcar, margarina,
doce de leite, geleia e frios.
PROGRAMAÇÃO:
09h30min - Missa festiva no Ginásio de Esportes.
A partir das 11h às 15h - Show de Talentos no Salão São José.
Praça de alimentação e brincadeiras durante todo o período do evento.
Maiores informações nas Coordenações do colégio.
Esperamos por vocês!
Atenciosamente,
________________
Ir. Leonides Selhorst
Diretora
-------------------------------------------- Período de inscrições: 22/02 a 08/03/2019 nas Coordenações.

FESTA DE SÃO JOSÉ - 16/03/2019 (sábado)
FICHA DE INSCRIÇÃO - SHOW DE TALENTOS
NOME DO ESTUDANTE: __________________________________ANO: _____TURMA: _____
TIPO DE APRESENTAÇÃO: (
) CANTO - SOLO
(
) CANTO -DUPLA
( ) DUBLAGEM
(
) BANDA
(
) GRUPO DE DANÇA
(
) POESIA
( ) PERFORMANCE CIRCENSE
(
) CORAL - JOGRAL
OUTRAS: ______________________________________________________________________
Nominar os integrantes: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
USARÁ ALGUM INSTRUMENTO: (
) SIM
(
) NÃO
QUAL?_________________________________________________________________________
* Os instrumentos musicais serão de inteira responsabilidade do estudante/participante.
* Se usar playback, trazer em pen drive.
Assinatura dos pais e/ou responsáveis: ____________________________Data:____/____/_____
Obs:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ficha de Inscrição Show de Talentos 2019

