Comunicado nº 78

Curitiba, 02 de outubro de 2018.

ASSUNTO: Seminário “Conectando Solidariedade” – Educação e Pessoas em Situação de Rua
No dia 9 de outubro de 2018 (3° feira) das 8h30 às 11h, os
estudantes dos 9° anos participarão do Seminário “Conectando
Solidariedade”, que acontecerá na Faculdade Vicentina (FAVI), localizada no
bairro São Francisco em Curitiba.
Os estudantes serão acompanhados pela Coordenadora da Pastoral e
Professora de Ensino Religioso. O transporte será disponibilizado pelo
colégio, não sendo necessário nenhum investimento.
O projeto pedagógico-pastoral Conectando Relações, tema deste ano
de 2018, tem como um de seus desdobramentos a Ação Comum Conectando Solidariedade. O
objetivo do Seminário é promover o intercâmbio reflexivo e vivencial entre a comunidade educativa
vicentina e as pessoas em situação de rua, a fim de integrar conhecimentos, fortalecer vínculos e
ampliar a cooperação solidária.
Participarão do seminário os estudantes dos 9° anos das Instituições Educacionais Vicentinas
de Curitiba (Abranches, Mercês e Araucária), estudantes dos cursos de Filosofia e Teologia da
Faculdade Vicentina e convidados.
Levar: Documento RG (original) e uma caneca (com o intuito de colaborar com um
pensamento e atitude sustentáveis). Comparecer devidamente uniformizado e com a camiseta
especial do 9º ano. Não será necessário levar lanche.
Trazer a autorização abaixo, devidamente preenchida e assinada até dia 04/10/2018 (5ª
feira).
Saída prevista: 08h00min e retorno às 12h (aproximadamente).
Contamos com a participação de todos!
Atenciosamente,

______________
Simone Gianesini
Coordenação Pedagógica

_______________
Francis Kravicz
Coordenação Pastoral Escolar

_________________
Irmã Edith Zinkowski
Direção

...........................Preencher e enviar até 04/10/2018 (5ªfeira) na Coordenação Pedagógica...................................
AUTORIZAÇÃO
COMUNICADO Nº 78

ASSUNTO: Seminário Conectando Solidariedade

Autorizo meu (minha) filho (a): _____________________________________________________
RG: ________________________________DATA DE NASCIMENTO: ______/______/_____ do
9º ano
Turma: _________ à participar do Seminário “Conectando Solidariedade”, no dia
09/10/2018 (3ª feira), no período das 08h30min às 11h, acompanhado dos Professores e
Coordenação Pastoral Escolar na Faculdade Vicentina (FAVI) no bairro São Francisco em Curitiba.
Ass. Pais e/ou responsáveis: ___________________________ / ___________________________
Celular: ________________________________________________________________________

