Colação de Grau
Formandos de 2017
QUERIDOS PAIS E ALUNOS,
Nossos alunos do 9º ano e 3ª série estão prestes a encerrar um importante ciclo das
suas vidas escolares, a conclusão do Fundamental II e do Ensino Médio.
Para celebrar este momento tão especial, realizaremos uma cerimônia de Colação
de Grau, que acontecerá no dia 16 de dezembro de 2017, no Teatro União Cultural,
situado à Rua Mario Amaral, nº 209 – Paraíso.
9º ano - Início da cerimônia às 16h (formando deverá chegar ao local até às 15h)
3ª série - Início da cerimônia às 19h (formando deverá chegar ao local até às 18h)

INFORMAÇÕES
CUSTO: R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reis), referentes a 6 convites,
aluguel do teatro, canudo, locação da beca, decoração, telão, mestre de
cerimônia, equipe de som, montagem de clips

ADESÕES
Serão aceitas adesões até dia 23/06/17, após está data não faremos mais
adesões.
Para realizar a adesão é necessário o preenchimento do contrato (encaminhado através do aluno) e
realizar o pagamento no Departamento Financeiro.
Os pagamentos deverão ser efetuados em dinheiro ou cheque(s) à vista no valor de R$ 440,00
(quatrocentos e quarenta reis) ou com cheques pré-datados em até 4 vezes no valor de R$ 110,00
(cento e dez reais). Atenção para os cheques pré-datados que deverão ser cruzados, nominais à E.E.I.
PAÍS DAS CORES e no verso constar o nome completo do aluno com ano/série.

OBSERVAÇÕES:
Esclarecemos que o evento acontecerá se houver adesão no mínimo de 30 alunos. Caso não
haja adesão mínima faremos a devolução do valor.
Não serão aceitas adesões fora do prazo estabelecido, esta medida se faz necessária para que
possamos organizar o evento.
Haverá devolução do valor integral somente para o aluno que for reprovado.
Na ocasião a equipe D’Marco fotografia cobrirá o evento.
Atenciosamente,
A direção
10/03/17

