Comunicado 096/2020
Colação de grau
EF-9 e EM-3
Campinas, 04 de novembro de 2020

Prezados pais e responsáveis.
Para celebrar o encerramento do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, o Colégio Rio Branco
organizará uma Cerimônia de Colação de Grau 2020, num formato diferenciado, atendendo às
determinações do protocolo de biossegurança.
A Colação será realizada de forma híbrida. Os pais e alunos receberão um link para assistirem ao
vídeo da cerimônia e, na sequência, serão convidados a participar da entrega de diplomas, em
sistema drive-thru na escola.
DATA

HORÁRIO

LOCAL

16/12 (quarta-feira)

Vídeo: 16h

Link por e-mail e site do Colégio

9º ano (EF-9)

Drive-true: 18h às 19h

Colégio Rio Branco Campinas
Portaria 2 (Rua Cecília Feres Zogbi)

3º ano (EM-3)

Drive-true: 19h às 20h

Colégio Rio Branco Campinas
Portaria 2 (Rua Cecília Feres Zogbi)

Para que possamos organizar nosso evento, é necessário que preencham o formulário a seguir,
confirmando a participação dos formandos. Clique aqui para confirmar.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Todos os alunos estão convidados a participar do evento.
Cada formando poderá passar uma vez no drive-thru para receber o canudo.
Só será permitida a entrada de um carro por formando.
A entrega dos canudos será por ordem de chegada.
Não será permitido descer do veículo.
O formando deverá sentar no banco do passageiro, ao lado do motorista, para facilitar a
entrega do canudo e registro fotográfico.
7. A cerimônia será filmada e fotografada por profissionais contratados pelo Colégio e o
material digital será disponibilizado para as famílias.
8. As famílias que quiserem, poderão enfeitar os carros e utilizar lança confete, papel picado
ou artefatos dessa natureza para comemoração.
9. Atenção: Tendo em vista a altura do portão, o limite de altura dos carros é de 2,5 m.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

