
 

 

 

 

 

 
   

  Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020 

“Evangelização e Pastoral é o coração da missão educativa vicentina, pois trata da 

mística e da espiritualidade que a faz ser e agir” Plano Pastoral. 

Prezadas famílias da 1ª série do Ensino Médio,  
 

A educação evangélico-libertadora ilumina as práticas educativas com os valores do Reino, tendo como 

ponto de referência uma sociedade justa e fraterna, penetrada pelos valores evangélicos e o ser humano novo que 

viabilizará essa sociedade. Nesse processo, desejamos cada vez mais, termos uma escola em pastoral, que 

proporciona uma formação integral de qualidade para os nossos educandos. 

Movidos pela parceria pedagógico-pastoral, promoveremos no dia 18/02 (terça-feira), uma visita ao 

dispensário São Vicente de Paulo, situado na Avenida Mendes de Sá, 271, Centro/RJ. No local, temos o 

funcionamento de uma creche social, onde os educandos poderão conhecer as crianças e vislumbrar um pouco da 

experiência do que é um Voluntariado.  

O translado de ida e de volta será realizado pela van do colégio, não gerando qualquer custo às famílias e 

os alunos serão acompanhados pela coordenação pedagógica, coordenação de pastoral e um professor. A saída 

do colégio está prevista para às  13h45 e o retorno para às 16h. Contamos com a presença dos educandos 

normalmente nesse dia letivo, pois a atividade faz parte de nosso projeto educativo e contempla os objetivos da 

nova base comum curricular do ensino médio. Solicitamos que as autorizações sejam entregues na Coordenação 

pedagógica até o dia 17/02. 

Desde já, agradecemos às famílias por toda a parceria e estamos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

 

Atenciosamente, 

Coordenação de Pastoral. 

João Vitor Menduiña 

 

Coordenação Pedagógica 

Fernanda Brasil 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Eu ________________________________________________________, portador (a) da carteira de identidade de 

número _________________________, expedida pelo órgão ________________, autorizo o (a) meu (minha) filho 

(a) ________________________________________________________, da turma _______, portador(a) da 

carteira de identidade de número ______________________, expedida pelo órgão ______________, a participar 

da visita ao dispensário São Vicente de Paulo, no dia 18/02. 

 


