Colação de Grau
JARDIM II
Comunicado n° 115/17 – SP. 17/11/2017

Formandos de 2017
Prezados Pais/Responsáveis e Formandos 2017.
A Colação de Grau dos Formandos de 2017 do Jardim II, será realizada no dia 08 de dezembro de 2017 (sexta) às
20h, no Colégio São Paulo.
Esta cerimônia corresponde à formatura da Educação Infantil.
Para que o evento transcorra de forma organizada, solicitamos a observação dos Formandos aos itens abaixo, que
deverão ser atendidos rigorosamente:
 CONVITES
Serão entregues aos formandos, via agenda na última semana de novembro, 05 convites simbólicos para a
cerimônia. Não é necessário apresentá-los no dia do evento.
 ENSAIO (IMPORTANTÍSSIMO para a organização do evento)
Importante não faltar na semana da formatura (4 a 7 de dezembro), para que possamos ensaiar.
 RETIRADA E DEVOLUÇÃO DA BECA
A beca será retirada e devolvida no dia do evento.
 COLAÇÃO
O Formando deverá chegar ao Colégio São Paulo às 19h do dia 08 de dezembro (sexta).

É importante salientar que o Formando não terá custo para participar da Colação de Grau e a sua
participação é obrigatória.
Para qualquer esclarecimento sobre o presente comunicado, entrar em contato com a Coordenadora Elaine Alá - Fone:
2605-3739.
Atenciosamente,
A Direção

A cerimônia será filmada e fotografada, sendo que toda a decoração do
evento, iluminação, palco, beca e convites ficará por conta da BELAS ARTES
FORMATURAS (Fone: 3578-1134).
Na Colação de Grau teremos a presença da Direção, Coordenação e
Professores, por isso, é importantíssima a presença de todos os formandos.
Para a organização da Cerimônia é necessário preencher, assinar e devolver a
confirmação abaixo até o dia 30 de novembro (quinta).
........................................................................................................................................................................................................
AUTORIZAÇÃO

Eu, ________________________________________________________________, autorizo meu filho (a)
_______________________________________do Jardim II, a participar da Colação de Grau 2017.
Responsabilizo-me em trazê-lo (a) nos dias e horários marcados para os ensaios, entrega das becas e
cerimônia.
Assinatura: _________________________________________________

Data: ____/_____/2017.

