Comunicado 060/2021
Tatui, 11 de novembro de 2021.

Assunto abordado: Encerramento do 4º bimestre

Prezados Pais/ Responsáveis,
O 4º bimestre letivo já está em andamento e abaixo, trataremos alguns assuntos
importantes para o encerramento do ano.
SEMANA DE PROVAS:
De acordo com a sistemática, a semana de provas para os alunos do 9º ano e 1º ano do
E.M, foi antecipada para 16 a 19 de novembro, devido a viagem de formatura. As provas
serão aplicadas presencialmente sendo autorizada prova on-line somente para os alunos
que já possuem autorização para permanecer no formato remoto. Alunos que faltarem no
dia da prova, deverão apresentar atestado para fazer a 2ª chamada.
VIAGEM DE FORMATURA (2020/2021):
De 21 a 26 de novembro, teremos a viagem dos formandos. Nesses dias haverá aula para
os alunos que não forem à viagem. Alunos que estiverem em viagem ficarão com presença
porque estarão em atividade extraclasse. Os demais alunos receberão presença se
comparecerem ao colégio ou se estiverem autorizados ao ensino remoto.
SEMANA DE RECUPERAÇÃO:
Para os alunos que não atingirem a média bimestral 6.0 nas disciplinas, ou alunos que
queiram aumentar a média anual, teremos a semana de recuperação que acontecerá de
01 a 09 de dezembro.
INFORMAÇÕES SOBRE A FORMATURA:
•
•
•
•
•

•

Local: Auditório do colégio
Data: 16/12 (9º ano e 3º EM)
Horário de Início da cerimônia: 9º ano -18h30.
3º EM - 20h30.
Entrada de alunos e padrinhos: Portão de entrada dos alunos. Os convidados
deverão entrar pelo portão do auditório.
Horário que os alunos devem chegar ao colégio:
➢ Turma do 9º ano - os formandos, devem chegar às 17h, colocar a beca que
será entregue nesse momento, tirar fotos com familiares e para a
organização da fila.
➢ Turma do 3º ano E.M - deverão chegar às 19h30, colocar a beca que será
entregue nesse momento, tirar fotos com familiares e para a organização da
fila.
Limite de pessoas: Cada formando pode trazer até 4 convidados (aluno + 4
convidados) para acomodarmos a todos confortavelmente. Os convites serão
entregues aos alunos em classe, sendo necessário a apresentação para a entrada.
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Como parte da cerimônia, os formandos entrarão acompanhados de um padrinho
(pai, mãe, irmã ou uma pessoa a quem considera especial). Os padrinhos devem
usar traje social ou esporte fino.
Traje para os formandos: Os meninos devem trajar roupa social ou esporte fino
(camisa e calça), com sapato preto.
As meninas, devem trajar vestido de festa.
Os responsáveis e formandos devem se lembrar que é importante que as roupas e
demais detalhes de sua apresentação pessoal, estejam de acordo com o regimento
do colégio.

Valor da Formatura:
Por ainda estarmos em ano de pandemia, os responsáveis não terão qualquer custo com
a cerimônia.

Atenciosamente,
Equipe Administrativa do Colégio Adventista de Tatuí

