
Comunicado nº 42                                                                Curitiba, 06 de agosto de 2019. 

Assunto: Encontro de Confraternização do 9º ano - High School Celebration 
 

 Prezados Pais e Estudantes,    

  Com o objetivo de proporcionar encontro em que os estudantes possam 

confraternizar-se nesta etapa escolar, o Colégio Vicentino São José promoverá uma High 

School Celebration, no dia 23 de agosto de 2019, sexta-feira, das 18h30 às 22h30, nas 

dependências do Colégio.  
O Evento é direcionado aos estudantes do 9º ano e cada um poderá convidar até três 

amigos (as) para juntarem-se a nós e tornar a festa ainda mais alegre. 
O Evento terá a seguinte estrutura: coquetel com salgadinhos diversos, refrigerante 

e água; DJ,  iluminação; pulseira de identificação; serviço de segurança; decoração e lounge 
para fotos sob a responsabilidade da Empresa S TWO Eventos.  

Para a organização do Evento, solicitamos o preenchimento da FICHA DE ADESÃO, 
juntamente com a taxa de R$ 30,00 por participante, a ser entregue na Coordenação 
Pedagógica, no período de 07 a 16/08/2019. 

Obs.: 1. A Empresa S TWO Eventos fará registros de fotos e vídeos, e o contato desta 
será diretamente com as famílias, após o término do ano letivo. A aquisição dos produtos, 
bem como o  pagamento destes, é de inteira responsabilidade das famílias.   

          2. Para maior segurança, os estudantes não estarão autorizados a saírem do 
Colégio durante o evento com intenção de retornar.  

Contamos com a participação de todos!  
                                                                                                 Atenciosamente,              
 

                          ______________                                  __________________ 
                   Simone Gianesini                                       Irmã Leonides Selhorst 

                    Coordenação Pedagógica                                          Direção 
 

-----------------------------------------------------------------Preencher e enviar até 16/08 (6ª feira). 
 

 

ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO - 9º ANO 
High School Celebration  

FICHA DE ADESÃO e PG DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO, R$ 30,00 (por pessoa)  
 

Autorizo o estudante:_____________________________________ Ano: 9ºTurma _______ 

a participar do Encontro de Confraternização do 9º ano - High School Celebration no 

Colégio Vicentino São José, no dia 23 de agosto (6ª feira), das 18h30 às 22h30. 
 

NOME DOS CONVIDADOS: 
01. __________________________________________________ Idade: ______________ 
02. __________________________________________________ Idade: ______________ 
03. __________________________________________________ Idade: ______________ 
 

Ass. Pais e/ou Responsáveis: ________________________________________________ 
Fone para contato: __________________________________________________________ 
 

CAMPO PARA A COORDENAÇÃO:   
Recolhimento da taxa (individual): R$ ________________         Data: _____/_____/______ 
Rubrica da Coordenação: _____________________ Obs.: _________________________ 

 

Encontro de Confraternização do 9º ano  


