
 
Comunicado nº 14                                                                    Curitiba,20 de março de 2018.  
 

 
ASSUNTO: Encerramento do Ensino Médio – TERCEIRÃO/2018  
 

                              
 Senhores Pais e Estudantes 

 
 

Tendo em vista a Conclusão do Curso ENSINO MÉDIO - TERCEIRÃO do ano Letivo de 
2018, queremos informá-los da programação prevista para a comemoração dessa etapa 
escolar almejada por nossos estudantes, apresentada e definida em Reunião de Pais no dia 15 
de março (5ª feira) no Colégio. 

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

Para darmos início à organização da programação prevista, pedimos a gentileza dos 
Senhores Pais e/ou responsáveis retornarem a FICHA DE ADESÃO até dia 28 de março (4ª 
feira), devidamente preenchida.  

 

PROGRAMAÇÃO: 
 
 

 ENCONTRO DE VIVÊNCIA - PASTORAL ESCOLAR: Dia 30/10 (3ª feira), saída 07h30min 
e retorno às 18h. Local: Recanto São Vicente - Araucária. 
 
 

 MISSA: Dia 04/12 (terça-feira) às 20h na Igreja Sant’Ana. Participarão: estudantes, pais, 
familiares, irmãs, professores e funcionários. Traje: camiseta especial e calça jeans.  
 
 

 JANTAR DANÇANTE E CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DE CURSO: Dia 06/12 (quinta-
feira) às 19h no Restaurante Dom Antonio. Estão inclusos no jantar: refeição, aperitivo, 
refrigerante, água, vinho colonial e sobremesa. Traje: Social, meninas vestido longo como 
sugestão e meninos terno e gravata. OBS: Em caso de retenção do estudante ou 
desistência da participação das festividades será devolvido somente o valor referente 
aos 03 convites para o Jantar (R$ 219,00),  pois os demais contratos são firmados e 
quitados antecipadamente.  
 
 

 TAXA DE CONCLUSÃO DO TERCEIRÃO: Ficou definida na Reunião de Pais que será 
cobrada uma taxa de R$ 976,00 (quatro parcelas de R$ 244,00) pagas nas seguintes datas: 
12 de ABRIL, 12 de JUNHO, 13 de AGOSTO e 10 de OUTUBRO, na Tesouraria. Após estas 
datas haverá multa. O valor poderá ser pago à vista ou em quatro (4) parcelas iguais de 
R$ 244,00 (dinheiro ou cartão débito/crédito). Essa taxa será administrada da seguinte 
forma: cada estudante terá direito a três (3) Convites para o Jantar (formando e mais dois), 
caso desejar mais convites deverá solicitá-los a partir de Setembro, na Coordenação 
Pedagógica, quando divulgado o período da venda dos convites extras, no valor de R$ 73,00 
(adulto) e R$ 37,00 (criança de 06 a 10 anos); Convites impressos para lembrança; Pulseiras 
de Identificação no Evento para Convidados e para Formandos; CD e Adesivo; Fotos para o 
Convite; Uma Camiseta Personalizada; Decoração da Igreja e Restaurante; Lembrança para os 
Estudantes; Homenagens aos Pais, Professores e Equipe Diretiva; Posses de mesa no Evento; 
Um Pôster (preto e branco) 30x40 com foto individual do Formando; Canudos de Veludo; 
Cabine de Fotos para o Evento; Copos Long Drink personalizados para o Evento; Estrutura 
para Sessão Solene de Colação no Restaurante; Som, Iluminação e DJ no dia da Festa; 
Filmagem e Fotos de momentos especiais por profissionais qualificados a ser exibida no 
Evento; Equipe de recepcionistas da Empresa STWO Eventos e Serviços de dois (2) 
profissionais de Segurança da Empresa EMBRASIL no dia do Evento de Formatura. 
 
 
 



 
Caso o estudante não participe da programação e queira somente a camiseta, poderá 

adquiri-la no valor de R$ 50,00.  
 
 

 VIAGEM DE CONFRATERNIZAÇÃO: A escolha e contratação da Empresa de Turismo 
serão de inteira responsabilidade do estudante e de sua família.  
NOTA: Os estudantes poderão participar da Festa Junina tendo um espaço próprio para 
auxiliar na captação de recursos para o Encontro de Vivência. Não será permitido o comércio 
de rifas ou similares. 
            Quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com as Coordenações: Simone e/ou Ana 
Maria.  
             Atenciosamente, 
 
 

        _________________________________                                  ________________                                                   
        Simone Gianesini - Ana Maria C. Pimenta                                   Ir. Edith Zinkowski 
 Coordenação Pedagógica - Orientação Educacional                                  Direção  
  
 
 

 
-------------Recortar e devolver até dia 28/03/2018 (4ª feira) na Coordenação Pedagógica. 
 

 
 

 

  FICHA DE ADESÃO - FORMATURA       
TERCEIRÃO/2018 

 
 

ESTUDANTE: _______________________________________________  3º EM Turma: A 
 
 

 

SOBRE A PROGRAMAÇÃO PREVISTA PELO COLÉGIO 
FORMATURA TERCEIRÃO 2018 

 

(      ) Participarei de toda a Programação prevista pelo Colégio.  
(      ) Participarei somente da Missa no dia 04/12 (terça-feira).  
(      ) Participarei somente do Jantar Dançante e Sessão Solene de Formatura no dia 06/12 
- 5ª feira. 
(      ) Não participarei da Programação prevista pelo Colégio. 
 

SOBRE O JANTAR DE FORMATURA: 
Para prever o nº de pessoas no Restaurante, dia 06/12/2018,  além dos três (3) convites já 
previstos na Taxa da Comissão de Formatura, quantos convites mais, sua família irá adquirir 
aproximadamente:_______________ PESSOAS. 
 

OBSERVAÇÃO 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 

Ass. dos Pais e/ou Responsáveis: _______________________/_________________________  
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Telefone: _________________________________________________Data: ____/_____/_____ 
 


