
 

           Porto Alegre, 15 de junho de 2022. 

COMUNICADO Nº 45/2022 

Assunto: Formatura 3º ano EM 

 

Senhores pais e responsáveis dos alunos do 3º ano EM. 
Estamos felizes em ver o desenvolvimento acadêmico dos alunos e as vitórias até aqui alcançadas.  

E para celebrarmos as vitórias no final do ano estamos enviando as informações sobre a formatura. Posteriormente 

faremos uma reunião presencial. 

 

1 – DATA DA FORMATURA: 

      18/12/2022 

 

2 – HORÁRIO DA FORMATURA: 

      3º ano EM –  20h  

       

3 – LOCAL: 

      Teatro da PUC – Av. Ipiranga, 6681 – Partenon 

 

4 – PACOTE DE FORMATURA: 

 

• LOCAL 

Teatro da PUC 

 

• SUPRIMENTOS 

 Becas formandos  

 Canudos personalizados  

 

• FOTO E CONVITES  

 Ensaio Fotográfico  

 Foto Convite  (3 por aluno) – Com possibilidade de aquisição de extras no valor de (R$25,00) 

 Cobertura Fotográfica do evento  

 Fotos entregue via link google driver 

 

• PRESENTE  

Presente aluno  

 

• ESTRUTURA E DECORAÇÃO  

 Mesa de autoridades  

 Cadeiras p/mesa, professores e alunos  

 Praticável + forração  

 Arranjos florais (mesa de autoridades + frente)  

 Objetos decorativos  

 Luzes cênicas  

 Tapetes 

 Backdrop p/ fotos (espaço com painel, arranjo floral, tapete, luzes)  

 Criação, produção e execução 

 

• ASSESSORIA  

 Equipe p/ vestir alunos  

 Equipe de Gerenciamento e acompanhamento do evento  

 Fretes e deslocamentos  

 

 



       

 

 5 – VALOR DA FORMATURA: 

        R$ 765,00 à vista ou  em 5 vezes no cartão: 

        10/07 – R$ 153,00  

        10/08 – R$ 153,00  

        10/09 – R$ 153,00 

        10/10 – R$ 153,00 

        10/11 – R$ 153,00 

 

6 – CONFIRMAÇÃO: 

Até o dia 24/06 solicitamos a gentileza de enviarem a confirmação de participação para o orientador Matheus. 

Informamos que para o evento acontecer precisamos da adesão de no mínimo 30 alunos, caso não alcancemos o número, 

o evento acontecerá na igreja ao lado do colégio, com outra proposta e valores. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

       Luizelia Pinzon Alva                         

                                                                       Diretora     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 ...........................Entregar para o Profº. Matheus, até o dia 24/06/2022.............................. 

 

PARTICIPAÇÃO NA FORMATURA EM 2022 

    

Eu, ____________________________________________________________________________________, responsável por 

__________________________________________________________________, da turma ___________ informo que meu 

filho(a)  (   ) participará   (   ) não participará da cerimônia de formatura, no dia 18 de dezembro de 2022.  

Condição de pagamento: 

R$765,00 à vista (   )     ou    parcelado em 5x no cartão (   )  
 

 

 

Assinatura do Responsável: ____________________________________     

 


