
 

 

 
Comunicado nº 65                                                                          Curitiba, 18 de outubro de 2019. 

 

ASSUNTO: Encontro de Vivência - 9º ano 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 

 No dia 1º de novembro de 2019 (6ª feira), os estudantes do 9º ano participarão do 

Encontro de Vivência, coordenado pela Pastoral Escolar, no Recanto São Vicente de Paulo em 

Araucária. 

 Os estudantes serão acompanhados pelos Professores Regentes juntamente com as 

Coordenadoras da Pastoral, Irmã Dayane e Francis. Neste dia todos os estudantes deverão 

comparecer devidamente uniformizados, no horário normal, trazendo documento de Identidade 

RG (original), lanche para o período da manhã e tarde, roupa de banho, toalha, uma troca de roupa, 

protetor solar e repelente.  

Estão programados para o dia: Dinâmicas de grupo com enfoque em Projeto de Vida e 

Convivência, almoço que será ofertado pelo Colégio e uma tarde de lazer e confraternização.  As 

despesas de transporte e a taxa de uso do Recanto serão parcialmente pagos com o valor arrecadado 

na barraca da Festa Junina pelos formandos. Portanto o investimento individual para participar do 

Evento será de R$ 30,00. 

Levar: Documento RG (original), roupa de banho, protetor solar, boné, repelente e uma 

troca de roupa. Comparecer devidamente uniformizado e com a camiseta especial do 9º ano. 

Trazer a autorização abaixo, devidamente preenchida e assinada, juntamente com a taxa, 

até dia 28/10/2019 (2ª feira). 

 Saída prevista: 07h30 e retorno às 18h (aproximadamente). 

Contamos com a participação de todos! 

Atenciosamente, 

 

 
 

              ______________                                                                __________________ 

              Simone Gianesini                                                                Irmã Leonides Selhorst 

          Coordenadora Pedagógica                                                                  Diretora 

 

         

.............Preencher e enviar até 28/10/2019 (2ªfeira) na Coordenação Pedagógica, juntamente com a Taxa. 
 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

COMUNICADO Nº 65                                   ASSUNTO: Recanto São Vicente - Araucária                                                   

 

Autorizo meu (minha) filho (a): ____________________________________________________ 

RG: _______________________________DATA DE NASCIMENTO: ______/______/_____ 

do   9º ano - Turma _____ à participar do  Encontro  de  Vivência, no   dia  1º/11/2019  

(6ª feira), no período das 07h30 às 18h, acompanhado dos Professores Regentes, Coordenação da 

Pastoral Escolar no Recanto São Vicente de Paulo em Araucária. 

Ass. Pais e/ou responsáveis: __________________________/  ___________________________ 

Celular: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 


