
 

  

COLÉGIO VICENTINO DA IMACULADA CONCEIÇÃO  
   

   

Rio de Janeiro, 1° de novembro de 2019. 

Tô curtindo, tô de férias 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

Na última segunda-feira, 28 de outubro, enviamos pelos estudantes a circular explicativa do “Tô Curtindo, 

tô de férias”. Desde esta data, algumas dúvidas surgiram e por meio deste comunicado tentaremos saná-

las. 

 O “Tô curtindo, tô de férias” é um evento organizado e idealizado pelo nosso coordenador cultural 

Ávila. 

 O evento acontecerá no dia 10 de dezembro, de 13h às 18h. Durante todo o evento os estudantes 

estarão acompanhados pelos professores e equipe de disciplinares; 

 Os responsáveis deixarão os estudantes no colégio como um dia de atividade pedagógica habitual; 

 Futebol de Sabão, pula-pula, tobogã, escalada, zumba, futebol de salão e queimado garantirão a 

diversão dos estudantes durante o dia; 

 Chocofuta, algodão doce, pizza, cachorro-quente, crepe, batata frita, sucos, água e coquetel de 

frutas fazem parte do cardápio oferecido; 

 A taxa para participar do evento é de R$110,00 e pode ser dividido em duas parcelas (8/11 e 9/12); 

 48h após a inscrição, o boleto estará disponível no portal do aluno para retirada; 

 Todo inscrito ganhará uma camisa e uma bolsa do evento; 

 A autorização de participação deverá ser entregue na agenda do estudante até o dia 05/11. 

 

Novidade: 

O estudante que desejar poderá inscrever também um amigo para participar do “Tô curtindo, tô de férias”. 

Para inscrevê-lo basta preencher a autorização abaixo e entregar na unidade. (O pagamento da criança 

convidada deverá ser realizado na tesouraria do colégio) 

 

 

 

 

 

 



 

Autorização – Amigo convidado 

 

Dados do (a) amigo(a) convidado(a): 

Nome do responsável (o mesmo do estudante do colégio): _______________________________________ 

Nome do(a) amigo(a): ____________________________________________________________________ 

Telefones: __________________________ E-mail: _____________________________ 

Eu, __________________________________________, portador do RG: ___________, 

Autorizo meu (minha) filho (a) a participar “Tô Curtindo, tô de férias” no dia ______________. 

 

______________________________   ________________________________ 

  Assinatura do Responsável     Assinatura do Coordenador Cultural 

 

 

Atenciosamente, 

Coordenação Cultural 

 


