
 

Comunicado nº 21                                                                      Curitiba, 28 de setembro de 2021. 

 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Estamos nos encaminhando para o encerramento do ano letivo de 2021, ano de reabertura das 

portas do Colégio, de retomada da rotina escolar, do reencontro presencial, ainda com restrições, 

mas seguimos com o processo de aprendizagem de nossos estudantes e com o acolhimento de 

todos. 

Os últimos meses nos levaram a perceber o quanto são essenciais e fundamentais as ferramentas 

digitais no processo ensino e aprendizagem, contando com a participação ativa dos estudantes e a 

parceria efetiva das famílias. 

Esse movimento reflexivo fez com que reavaliássemos nossos materiais didáticos, considerando o 

melhor aprendizado de nossos estudantes e a preocupação com o custo-benefício oferecido às 

famílias em tempos de crise econômica. Diante das possibilidades e tendências educacionais de 

maior relevância no mercado, que se apresentaram em consonância com a Pedagogia Vicentina e 

o Projeto Político Pedagógico e Pastoral, comunicamos com grande satisfação, a parceria com a 

FTD Educação e a adoção do FTD Sistema de Ensino, a partir de 2022. 

O FTD Sistema de Ensino trará aos estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, excelência no processo ensino e aprendizagem, preparando-os para os desafios da 

vida acadêmica, e para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade, integrando 

conhecimentos e formação de valores aos recursos impressos, digitais e serviços. 

O pacote FTD Sistema de Ensino também contemplará um conjunto de recursos digitais por meio 

da Plataforma Iônica, que conectará estudantes, professores e famílias, contribuindo 

significativamente no processo educativo. A Plataforma permitirá maior compartilhamento de 

informações, acompanhamento do desempenho dos estudantes, e inúmeros recursos para 

implementar os estudos.  

A tradição de 119 anos da FTD Educação no mercado editorial garantirá a qualidade necessária 

aos materiais, às soluções digitais e amplo suporte pedagógico, que auxiliará estudantes, 

professores durante todo o ano letivo, proporcionando um ensino integrado e de qualidade, o qual 

prezamos ao longo dos 117 anos de história do Colégio Vicentino São José.  

Em breve divulgaremos outras informações. 

A parceria será um grande sucesso, e temos certeza que juntos, Colégio, estudantes e família 

poderemos contribuir, acompanhar e garantir os melhores resultados. 

Agradecemos a confiança, e as Coordenações se colocam à disposição para os esclarecimentos 

necessários. 

 

Irmã Leonides Selhorst, 

Diretora 


