
 
Comunicado nº 16                                                                   Curitiba, 19 de março de 2020.  
 
 

 

ASSUNTO: Conclusão do Ensino Fundamental - 9º ANO 
 

 

                              
                   Senhores Pais e Estudantes, 

 
 

Tendo em vista a Conclusão do Ensino Fundamental - 9º ano, do ano Letivo de 
2020, queremos informá-los da programação prevista para a comemoração dessa etapa 
escolar, apresentada e definida em Reunião de Pais no dia 12 de março (5ª feira) no 
Colégio. 

Para darmos continuidade à organização da programação prevista, pedimos a 
gentileza de que os Senhores Pais e/ou responsáveis retornem o comprovante de 
recebimento do comunicado no dia 17/04 (6ª feira), devidamente preenchido.  

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

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 
 

 ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO: Dia 22/05 (sexta-feira), das 18h30 às 22h30, 
no Colégio Vicentino São José. Será uma Festa Temática, da qual participarão os 
estudantes do 9º ano e convidados. A adesão se dará por meio da aquisição do convite 
antecipadamente na Coordenação Pedagógica. 
 

 

 
 

 ENCONTRO DE VIVÊNCIA - PASTORAL ESCOLAR: Dia 18/09 (6ª feira), saída 07h30 
e retorno às 18h. Local: Recanto São Vicente - Araucária. Com o objetivo de subsidiar 
parcialmente o evento, os estudantes terão uma Barraca na Festa Junina para vender 
bombons e estalinho.  
 
 

 

 

 VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO: Hotel Fazzenda Park, nos dias 21, 22 e 23 de 
outubro. Os estudantes serão acompanhados pelos professores regentes, coordenações e 
Irmãs. O Contrato de Adesão é de inteira responsabilidade da família, sendo realizado por 
meio da Ficha de Inscrição, enviada pela Empresa Olimpus Turismo Educacional, até dia 
17/04/2020. 
 

 
 

 MISSA: Dia 08/12 (terça-feira), às 20h, na Igreja Sant’Ana. Participarão: estudantes, 
pais, familiares, Irmãs, professores e funcionários.Traje: camiseta especial e calça jeans.  
 

 CAMISETA ESPECIAL: Os estudantes, juntamente à professora de Arte, desenvolvem 
um layout para personalizar a camiseta do 9º ano, marcando a conclusão dessa etapa. A 
camiseta poderá ser usada como peça do uniforme e no dia da Missa de Ação de Graças. 
Investimento de R$ 50,00, a ser pago até dia 10 de abril, na Coordenação Pedagógica. 
            Quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com as Coordenadoras, Simone ou 
Eliane. 
             Atenciosamente, 
 
 

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

------------ Recortar e devolver até dia 17/04/2020 (6ª feira) na Coordenação Pedagógica. 
 

Estudante: ____________________________________________9º Ano, Turma: _______ 
 

Eu, ________________________________________________________________, estou 
ciente da Programação de Conclusão do Ensino Fundamental - 9º ano, apresentada em 
Reunião de Pais, dia 12/03/2020.  
Ass. dos Pais e/ou Responsáveis: _______________________/______________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
Telefone: _____________________________________________ Data: ____/_____/_____ 


