Comissão de Formatura 001/21
Trotes e fotos
Campinas, 15 de junho de 2021

Prezados pais e responsáveis,
Conforme já divulgado pelo Colégio, nos próximos dois sábados, haverá uma
atividade presencial para os alunos do 9º do Ensino Fundamental II (19/06 – das
10h30 às 11h30) e do 3º ano do Ensino Médio (26/06 – das 9h às 10h30).
Aproveitando essas duas oportunidades, e já pensando em reunir fotos para um
possível álbum de formatura, a equipe pedagógica do Colégio, a pedido da
Comissão de Formatura, concordou em promover nesses dias o tradicional trote dos
formandos, em que os alunos vão ao Colégio com fantasias de livre escolha. As
turmas já foram informadas e já estão decidindo sobre qual será o tema do trote.
Importante: não é obrigatório participar do trote e os alunos que quiserem poderão
trazer uma troca de roupa para não fazer as atividades fantasiados.
Em virtude das restrições provocadas pela pandemia e do curto período de tempo
até a realização dos encontros, nós da Comissão de Formatura optamos por entrar
em contato com a Forcamp, empresa que há alguns anos realiza os serviços
fotográficos das colações de grau e bailes do RB, que concordou em enviar os
fotógrafos nos dois sábados.
Esclarecemos que o serviço prestado nesses sábados não terá nenhum custo e
nem implicará no compromisso dos pais em adquirir álbuns, fotos avulsas ou
filmagens. Posteriormente, haverá uma reunião da Comissão de Formatura com a
FORCAMP para definir as opções de comercialização das fotos que serão
oferecidas aos pais interessados, no final do ano, incluindo as fotos dos trotes, de
eventuais encontros posteriores e da possível colação de grau.
Informamos, ainda, que com a conclusão da escolha dos modelos das camisetas e
moletons pelas turmas na última sexta-feira, dia 11/06, estamos finalizando os
orçamentos com as confecções e, em breve, encaminharemos as informações
necessárias aos pais interessados na aquisição dos mesmos.
Atenciosamente,
Comissão de Formatura

