
 

 

Comunicado nº 19                                                                                    Curitiba, 13 de Maio de 2022. 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Encerramos o 1º Trimestre e agradecemos às famílias pela parceria, por, além de 
acompanharem seus(suas) filhos(as), no cumprimento das responsabilidades escolares. 
Esperamos continuar contando com a parceria no próximo trimestre. 

Também aproveitamos para comunicar que, no dia 17/05/22 (terça-feira), 
promoveremos uma Palestra on-line aos senhores Pais e estudantes do 6° ao 9° Ano e Ensino 
Médio. 

 O tema da palestra é “Educação Pós-Pandemia: Pais presentes, filhos seguros” e será 
realizada pela Psicóloga Dra. Lúcia Rodrigues, a qual tem formação também em PSICANÁLISE e 
é ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM OBESIDADE MÓRBIDA E EM PSICOTERAPIA E 
ORIENTAÇÃO FAMILIAR.  

A realização será pela Plataforma Microsoft Teams, das 8h às 9h. Os estudantes serão 
conectados à Palestra em tempo real de aula, nas suas respectivas salas.  

De todas as maneiras possíveis, a família é um laço com o passado e a ponte para o futuro. 

(Alex Haley, escritor estadunidense) 

Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento. 

(Provérbio Chinês) 

Atenciosamente, 

Ir. Leonides Selhorst 

Diretora. 

----------------------------------Preencher e devolver para Orientação Educacional------------------------ 

Eu, __________________________________________________________________________ 

responsável pelo estudante ________________________________________________ 

matriculado no ______ ano/ turma_______, estou ciente da Palestra do 1° Trimestre, terça-

feira, dia 17/05/2022. 

 (      )  Participarei da Palestra (      )  NÃO Participarei da Palestra. 

Data: ______/______/2022.   Assinatura: ____________________________________ 

 

 

Comunicado nº 19                                                                                    Curitiba, 13 de Maio de 2022. 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Encerramos o 1º Trimestre e agradecemos às famílias pela parceria, por, além de 
acompanharem seus(suas) filhos(as), no cumprimento das responsabilidades escolares. 
Esperamos continuar contando com a parceria no próximo trimestre. 

Também aproveitamos para comunicar que, no dia 17/05/22 (terça-feira), 
promoveremos uma Palestra on-line aos senhores Pais e estudantes do 6° ao 9° Ano e Ensino 
Médio. 

 O tema da palestra é “Educação Pós-Pandemia: Pais presentes, filhos seguros” e será 
realizada pela Psicóloga Dra. Lúcia Rodrigues, a qual tem formação também em PSICANÁLISE e 
é ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM OBESIDADE MÓRBIDA E EM PSICOTERAPIA E 
ORIENTAÇÃO FAMILIAR.  

A realização será pela Plataforma Microsoft Teams, das 8h às 9h. Os estudantes serão 
conectados à Palestra em tempo real de aula, nas suas respectivas salas.  

De todas as maneiras possíveis, a família é um laço com o passado e a ponte para o futuro. 

(Alex Haley, escritor estadunidense) 

Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento. 

(Provérbio Chinês) 

Atenciosamente, 

Ir. Leonides Selhorst 

Diretora. 

----------------------------------Preencher e devolver para Orientação Educacional------------------------ 

Eu, __________________________________________________________________________ 

responsável pelo estudante ________________________________________________ 

matriculado no ______ ano/ turma_______, estou ciente da Palestra do 1° Trimestre, terça-

feira, dia 17/05/2022. 

 (      )  Participarei da Palestra (      )  NÃO Participarei da Palestra. 

Data: ______/______/2022.   Assinatura: ____________________________________ 

 



 

 

   Comunicado nº 20                                                                                                      Curitiba, 13 de Maio de 2022. 

 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Encerramos o 1º Trimestre e agradecemos às famílias pela confiança e esperamos 
continuar contando com a parceria no próximo trimestre. 

Também aproveitamos para comunicar que, no dia 17/05/22 (terça-feira), 
promoveremos uma Palestra on-line aos senhores Pais do 3° ano ao 5° ano do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais.  O tema da palestra é “Educação Pós-Pandemia: Pais presentes, 
filhos seguros” e será realizada pela Psicóloga Dra. Lúcia Rodrigues, a qual tem formação também 
em PSICANÁLISE e é ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM OBESIDADE MÓRBIDA E EM 
PSICOTERAPIA E ORIENTAÇÃO FAMILIAR.  

A realização será pela Plataforma Microsoft Teams, das 8h às 9h.  

 

De todas as maneiras possíveis, a família é um laço com o passado e a ponte para o futuro. 

(Alex Haley, escritor estadunidense) 

Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento. 

(Provérbio Chinês) 

Atenciosamente,  

Ir. Leonides Selhorst 

Diretora. 

--------------------Preencher e devolver para Orientação Educacional--------------------------------- 

Eu, ________________________________________________________ responsável pelo 
estudante _______________________________________________ matriculado no ______ 
ano/ turma_______, estou ciente da Palestra do 1° Trimestre, terça-feira, dia 17/05/2022. 

 (      )  Participarei da Palestra (      )  NÃO Participarei da Palestra. 

Data: ______/______/2022.    Assinatura: _____________________________ 

 

 

 

   Comunicado nº 20                                                                                                      Curitiba, 13 de Maio de 2022. 

 

Prezados Pais ou Responsáveis, 

 Encerramos o 1º Trimestre e agradecemos às famílias pela confiança e esperamos 
continuar contando com a parceria no próximo trimestre. 

Também aproveitamos para comunicar que, no dia 17/05/22 (terça-feira), 
promoveremos uma Palestra on-line aos senhores Pais do 3° ano ao 5° ano do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais.  O tema da palestra é “Educação Pós-Pandemia: Pais presentes, 
filhos seguros” e será realizada pela Psicóloga Dra. Lúcia Rodrigues, a qual tem formação também 
em PSICANÁLISE e é ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO INFANTIL, EM OBESIDADE MÓRBIDA E EM 
PSICOTERAPIA E ORIENTAÇÃO FAMILIAR.  

A realização será pela Plataforma Microsoft Teams, das 8h às 9h.  

 

De todas as maneiras possíveis, a família é um laço com o passado e a ponte para o futuro. 

(Alex Haley, escritor estadunidense) 

Quando as raízes são profundas não há razão para temer o vento. 

(Provérbio Chinês) 

Atenciosamente,  

Ir. Leonides Selhorst 

Diretora. 

--------------------Preencher e devolver para Orientação Educacional--------------------------------- 

Eu, ________________________________________________________ responsável pelo 
estudante _______________________________________________ matriculado no ______ 
ano/ turma_______, estou ciente da Palestra do 1° Trimestre, terça-feira, dia 17/05/2022. 

 (      )  Participarei da Palestra (      )  NÃO Participarei da Palestra. 

Data: ______/______/2022.    Assinatura: _____________________________ 
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