
  

 

Comunicado nº 25                                                                                     Curitiba, 26 de outubro de 2021. 

Assunto: Encontro de Confraternização do 9º ano e 1º EM 
               Festa à Fantasia dia 19/11/2021  
 

Prezados Pais e Estudantes, 

Com o objetivo de integrar as turmas do 9º ano e 1º EM e conscientes da  importância de 
promovermos encontros em que os estudantes possam se confraternizar nesta etapa escolar, o Colégio 
Vicentino São José promoverá uma FESTA À FANTASIA, no dia 19 de novembro, sexta-feira, das 18h 
às 22h, nas dependências do colégio.  

O Evento é direcionado aos estudantes do 9º ano e 1º EM, que poderão convidar cada um, dois 
amigos (as) da mesma faixa etária para juntar-se a nós e, com muita alegria e diversão, tornar a festa 
ainda melhor. O convidado deverá apresentar carteira de identidade no dia do evento. 
Será realizado durante o evento, Concurso para premiar a Fantasia mais original e a mais bonita, entre 
os estudantes, convidados e professores, de acordo com a escolha da equipe julgadora. Portanto, a regra 
é, caprichar no traje e usar da criatividade! 

O Evento terá a seguinte estrutura: DJ, som e iluminação; premiação para o Concurso de 
Fantasia; Decoração e lounge para fotos sob a responsabilidade da Empresa STWO. O serviço de cantina 
estará à disposição. 

Para a organização do Evento, solicitamos o preenchimento da FICHA DE ADESÃO, juntamente 
a taxa de R$ 25,00 por estudante (individual), a ser entregue na Coordenação Pedagógica, até dia 10/11 
(4ª feira).  Novas adesões a partir de 11/11, somente se houver ingresso disponível. 

Obs.: A Empresa S TWO Eventos, de fotos e vídeo, fará registros de fotos e vídeos, e o contato 
desta será diretamente com as famílias, após o término do ano letivo. A aquisição dos produtos, bem 
como o  pagamento destes, é de inteira responsabilidade das famílias. 
 
Seguiremos todos os protocolos de biossegurança, uso de álcool em gel, tapetes sanitizantes e 
será obrigatório uso de máscara. 
 
Contamos com a participação de todos!  
Atenciosamente, 
 

Simone Gianesini                       Eliane Dziurkoski                   Irmã Leonides Selhorst 
            Coordenação Pedagógica        Orientação Educacional                            Direção 
 
 

------------------------------------------------------------------ Preencher e enviar até 10/11 (4ª feira) 

FICHA DE ADESÃO – ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO FESTA À FANTASIA 19/11/2021 

Autorizo o/a estudante: _____________________________________________________________________________            

Turma: ______ Ano: ________ a participar do Encontro de Confraternização do 9º ano e 1º EM – Festa à Fantasia, no 
Colégio Vicentino São José, no dia 19/11 (6ª feira), das 18h às 22h. 

NOME DOS CONVIDADOS: 

01. _____________________________________________________________________________ Idade: ___________ 

02. _____________________________________________________________________________ Idade: ___________  

Ass. Pais e/ou Responsáveis: _________________________________________________________________________ 

Celular para Contato: _______________________________________________________________________________ 

CAMPO PARA A COORDENAÇÃO: 

Recolhimento da taxa R$ ______________________________________ Data: _________/_________/_____________ 

Rubrica da Coordenação _______________________________________  Obs: ________________________________ 
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