
Comissão de Formatura 10/21
Festa de confraternização (EM-3)

Campinas, 21 de outubro de 2021

Prezados pais e responsáveis,

Estamos a poucos dias da festa de confraternização dos formandos na chácara e
gostaríamos de passar algumas informações e lembretes importantes para o evento.

● Dia 24/10/2021, domingo, das 11h às 17 horas
● Local:  Chácara Recanto Alberto Salomão em Barão Geraldo (a mesma do churrasco

do nono ano). Endereço: R. Giuseppe Máximo Scolfaro, 2851 - Cidade Universitária,
Campinas - SP, CEP: 13083-100

Como já informado, haverá frascos de álcool em gel distribuídos em alguns pontos da
chácara e serão seguidos os protocolos de uso de máscaras, exceto durante alimentação e
piscina. Também, conforme informado anteriormente, haverá a presença de fotógrafo da
Forcamp e de DJ no evento.

Considerando a instabilidade das condições meteorológicas nesta semana, confirmamos
com o proprietário da chácara que as duas tendas grandes disponíveis na chácara serão
montadas. Além disso, optamos por contratar uma equipe formada por 2 recreadores da
empresa “Agita Galera” que levarão bolas e outros materiais para promover entretenimento
e maior integração entre os formandos, qualquer que seja a condição climática.

As mães da Comissão de Formatura estarão presentes durante todo o evento para
resguardar a segurança de todos e resolverem problemas que possam surgir, assim como
os monitores Prates e Tião, que solicitarão aos formandos, na entrada, que informem um
telefone de contato do responsável para alguma eventualidade.

Os formandos deverão levar:

● máscaras (recomendado levar mais de uma por causa da piscina);
● traje de banho, protetor solar e toalha;
● bolas, raquetes e bolinhas, caso desejem, já que na chácara há quadras de vôlei,

tênis e campo de futebol (os recreadores levarão bolas, mas somente para serem
utilizadas durante as atividades propostas por eles);

Para maior segurança de todos, solicitamos o bom senso das famílias para que os
formandos que apresentem sintomas de gripe evitem comparecer ao evento.

Esperamos que possa ser um dia de muita diversão e confraternização para todos e que os
formandos possam guardar, com carinho, mais essa recordação do Ensino Médio em suas
vidas.

Atenciosamente,

Comissão de Formatura do EM-3


