
Comissão de Formatura 006/21
Churrasco e festa noturna (EM-3)

Campinas, 09 de setembro de 2021

Prezados pais e responsáveis,

Em função da retirada das restrições para festas e comemorações na cidade, a Comissão
de Formatura dos alunos do 3º ano do Ensino Médio organizou orçamentos de dois eventos
tradicionalmente realizados para os formandos comemorarem a finalização desta etapa tão
significativa.

Nosso trabalho foi baseado em uma enquete, realizada em agosto, junto aos alunos. Dos 91
alunos de terceiro ano, 63 responderam à enquete on-line, sendo que 63% indicaram
desejar uma comemoração ao ar livre, como o churrasco usualmente realizado, e uma festa
noturna, não formal, para formandos e amigos (9,5% escolheram não ter qualquer
comemoração, 9,5% escolheram apenas churrasco, 15,9% escolheram apenas festa
noturna e apenas um aluno sugeriu a realização do baile formal, como era tradicionalmente
organizado). A maioria dos formandos também escolheu a opção de reunir as três turmas
para os dois eventos.

Em virtude das incertezas geradas pela pandemia, não sabemos ainda se as
comemorações propostas poderão ocorrer e só serão confirmadas próximo aos eventos, em
conformidade às orientações e determinações das autoridades de saúde. No entanto, para
que as comemorações possam acontecer, caso sejam permitidas, é necessário muito
planejamento e reservas de locais e serviços.

Assim, apresentamos abaixo os orçamentos e especificações das comemorações propostas
para sua apreciação e para adesão ou rejeição, de um ou de ambos, preenchendo o
formulário anexo até o dia 12/09/2021. Ressaltamos a importância de
que todos respondam ao formulário anexo, indicando claramente se deseja ou não
participar de cada evento, de forma que a comissão possa fazer seu trabalho.

1)     Evento diurno em chácara – exclusivamente para os formandos, sem outros
convidados

● Dia 24/10/2021, domingo, das 11h às 17h.

● Local:  Recanto Alberto Salomão em Barão Geraldo (a mesma do churrasco do nono
ano): espaço totalmente aberto, com piscina e quadras de esportes, além de jardins
extensos. Para mais informações sobre o local, visite o site
https://www.recantoalbertosalomão.net.br/chacara.html.

● Cardápio: Super Chefs - variedade de lanches (mini hambúrguer, cachorro quente,
batata frita, sanduíches boca de anjo), uma opção de massa e escondidinho. O
cardápio foi escolhido pela variedade de opções, pelo valor e por não necessitar que
a refeição seja realizada à mesa, favorecendo o distanciamento entre os formandos
durante a refeição.

● Presença de DJ com música durante todo o período de festa.

● Presença de fotógrafo.



● Haverá frascos de álcool em gel disponíveis para utilização e serão seguidos os
protocolos de uso de máscaras (exceto durante alimentação e piscina).

● Presença de monitores para garantir a segurança dos formandos (Prates e
Sebastião, que já realizaram essa função no churrasco de formatura do 9º ano e
conhecem os formandos há bastante tempo).

Valor por formando: R$ 125,00 Pagamento à vista

Caso as autoridades alterem as regras para a realização de festas na cidade, em
função do agravamento da pandemia, o evento poderá ser remarcado sem custo ou
cancelado. Em caso de cancelamento, haverá reembolso de R$ 120,00 (R$ 5,00 serão
retidos para pagamento de multa contratual do serviço de alimentação).

Atenção: o aluguel da chácara e a contratação dos serviços para a comemoração
diurna só ocorrerão caso haja adesão mínima de 50 formandos. O valor pago não será
reembolsado, salvo na condição já especificada anteriormente.

2)     Festa Noturna – formando + 1 convidado

Em virtude do pouco tempo disponível para organização deste evento e da quantidade de
providências envolvidas, optamos por solicitar à Forcamp, que já realiza os bailes de
formatura dos alunos do Rio Branco há alguns anos e conta com larga experiência na
realização desses eventos, a organização de uma festa noturna, tipo balada, apenas para os
formandos, com direito a 01 convidado (namorado(a), primo(a), irmão(ã), amigo(a) de fora
do colégio).

Tomamos essa decisão visando promover o evento com o menor número possível de
pessoas, já que no formato tradicional de baile de gala, com o formando e mais 4
convidados, incluindo a possibilidade de compra de convites extras, poderíamos chegar a
quase 500 pessoas, uma temeridade no atual momento.

Assim, o orçamento do evento noturno organizado pela Forcamp – formando mais um
convidado -  seria o seguinte:

● Dia 19/12/2021, domingo, das 20h à 01h (5 horas de festa)
● Local: Espaço Supremo. Para mais informações sobre o local, visite o site

www.espacosupremo.com.br.
● Cardápio: Coquetel completo realizado pelo Buffet Brunetto (cardápio anexo).
● Serviço de bartender com drinks NÃO alcoólicos (não serão servidas bebidas

alcoólicas durante a festa).
● Itens inclusos: iluminação, decoração, gerador de energia, seguranças e

recepcionistas, DJ com música durante todo o período da festa e presença de
fotógrafo.



● A festa também seguirá os protocolos sanitários determinados pelas autoridades
sanitárias do Estado e do Município à época da sua realização.

Valor por formando (incluso 1 convidado): R$ 598,40
Pagamento à vista ou

4 X de R$ 149,60

1) Valor calculado para o mínimo de 50 FORMANDOS PAGANTES (o evento não
ocorrerá caso não haja o número mínimo de 50 adesões).

2) Caso as autoridades alterem as regras para a realização de festas na cidade, em
função do agravamento da pandemia, o evento poderá ser cancelado. Em caso de
cancelamento, haverá reembolso de 90% do valor pago, sendo 10% retidos para
pagamento de multa contratual do serviço.

O contrato e pagamento da festa noturna serão realizados diretamente com a
Forcamp.

Ambos os eventos contarão com a presença das mães da Comissão de Formatura, em local
afastado dos formandos, para resguardarem a segurança de todos e resolverem problemas
que possam surgir.

Estamos disponíveis para tirarmos dúvidas por meio do e-mail
comissão.formatura@riobranco.org.br

Após o dia 11/09, com o recebimento de todas as respostas, encaminharemos novo
formulário informando se houve a adesão mínima para cada evento e informaremos dados
da conta para transferência do evento diurno. No formulário será solicitado o e-mail do
responsável para que a Forcamp entre em contato diretamente para o pagamento.

Clique aqui para responder ao formulário.

Atenciosamente,

Comissão de Formatura do EM-3

https://docs.google.com/forms/d/1L6pgZU322bWuNqx3Jz_HvdaEePprSTnScGdVa03JDFo/edit

