
                                INFORMATIVO – FORMATURA - 9º ANO - 2016

         Oba! Chegou o momento tão esperado!! Nossa Festa de Formatura!

                         Vamos às últimas notícias e combinados

1) FESTA E CERIMÔNIA DE FORMATURA 

       DIA: 10 de Dezembro: Sábado – 19h – Av. Jandira, 185- Moema  

       PROGRAMAÇÃO: 

 19h00 –  Cerimônia de Colação de Grau: A Cerimônia será simples, no entanto muito
significativa para todos. 

 19h40  - Jantar. Buffet Crepe – Torre A e  Balada – Torre B

 Conforme o anunciado, segue hoje com os alunos envelope contendo 05 convites. Sendo
que o aluno utilizará um destes convites. 

 Cada família poderá solicitar mais convites se precisar. Não há limite até o momento
para a aquisição de convites extras. No entanto, solicitamos que os pedidos aconteçam
até o dia 01/12, após esta data a disponibilidade deverá ser consultada.  Valor do con-
vite extra = R$ 46,00. 

2) INFORMAÇÕES IMPORTANTES: SOLICITAMOS:

 Pontualidade no dia, pois a Cerimônia terá início as 19h.

 Convites extras: solicitar até no máximo o dia 01/12.

 Fotos: No 1º semestre e novamente em setembro havíamos solicitados fotos dos alu-
nos. Que pena....Ninguém enviou! Último prazo: 28/11.

 Traje dos Formandos para este dia especial: Esporte Fino

Meninas: Vestido curto preto

Meninos: Calça social preta + sapatêns + camisa social branca.
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Solicitamos aos Senhores Pais/Responsáveis e Alunos que respondam a ficha
abaixo até 2ª feira: 28/11

Aluno: _________________________________________________________

    LEVANTAMENTO/CONSULTA ÀS FAMÍLIAS

1) Fotografia: 

 Sugerem que cada família cuide do registro destes momentos com fotos e/ou filma-
gem particularmente?

(    ) Sim   (    ) Não

 Sugerem a contratação de um profissional e rateio dos custos entre as famílias? 

(   ) Sim    (   ) Não.  

 Em caso afirmativo, pode cuidar da indicação/contratação deste profissional?

(   ) Sim     (   ) Não 

 Recebi e estou ciente de todas as informações sobre a Formatura. 

 Recebemos 05 (cinco) convites

 Precisaremos de mais convites. Em caso afirmativo, assinale abaixo o número de

convites extras que necessita:

(     ) adultos    (    ) crianças – faixa etária: ____________________________
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