
Comunicado nº 29                                                          Curitiba, 23 de novembro de 2020. 

 

Assunto: Encerramento do ano letivo  
                 Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio 
 
 

Prezados Pais e Estudantes, 
 
 

Esperamos encontrá-los bem, nesse momento tão complexo que estamos 
vivendo. Em um ano repleto de desafios que compeliram a adaptação a situações tão 
adversas, gostaríamos de agradecer a cada família vicentina pelo apoio incondicional 
aos filhos(as) neste período de aulas remotas.  

Apresentamos abaixo, cronograma e orientações sobre o encerramento do ano 
letivo para o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 
 

 
 

- 15/12 (3ª feira): Gincana na Plataforma Teams 6º ao 9º ano. 
- 16/12 (4ª feira): Último dia de aula ao vivo na Plataforma Teams. 
          Gincana na Plataforma Teams com o Ensino Médio. 
                Encerramento do Terceirão. 
- 17/12 (5ª feira): Liberação dos Boletins (on-line). 
             

                      

A partir de 16 de novembro, conforme disponibilidade de vagas. 

 

   

- 10 a 12 de dezembro de 2020 
- 05 a 06 de fevereiro 2021       |      08 a 09 de fevereiro de 2021 
Local: Sala ambiental. Entrada pelo portão dos estudantes. 
E-Commerce: fglivraria.com ou FTD (código de acesso: FTD 21 PR SJD) 
 

 

- 08/02 (2ª feira): Início do ano letivo de 2021. Informaremos os estudantes e famílias, 
por meio das nossas Redes Sociais e Site do Colégio, sobre o formato da Reunião de 
Pais prevista para a 1ª semana de fevereiro de 2021 (datas na lista de material). 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

Facebook e Instagram Oficiais do Colégio: Comunicados, Tutoriais em vídeo e 
disponibilização de links de Registro de Presença, Calendários de Provas e Simulados 
On-line e Roteiro de Estudos. 
 

www.facebook.com/colegiovsjose                www.instagram.com/colegiovsjose 
 

 
 

 

 

Nas aulas síncronas, pelo chat ou microfone, e pelo e-mail individual dos professores. 

 

  

 

Novembro e Dezembro: 
Expediente da Secretaria e Tesouraria - 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 
16h30 
E-mail da secretaria - secretaria@colegiovsjose.com.br 
E-mail da tesouraria - tesouraria@colegiovsjose.com.br  
Coordenadora Pedagógica - Simone Gianesini simone@colegiovsjose.com.br  
Orientadora Educacional - Eliane Dziurkoski edziurkoski@colegiovsjose.com.br 
 
 

Desejamos que todas as famílias fiquem bem e com Deus, na certeza de que tudo 
irá passar e que superaremos este momento juntos. 

Manteremos todos os nossos canais de comunicação ativos, a fim de mantê-los 
informados.  

Colocamo-nos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Irmã Leonides Selhorst 
Direção 
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