Comunicado 101B/2020
Resultado da pesquisa
Colação de Grau 2020
Campinas, 26 de novembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Informamos que 72,7% das famílias que responderam à pesquisa sobre o formato da realização
da Colação de Grau 2020 escolheram a Opção A: presencial - somente alunos.
Aproveitamos para reforçar as regras divulgadas no Comunicado 101/2020:
DATA

HORÁRIO

SÉRIE

ALUNOS

15/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

3º EM

3M1 - 29
3M2 - 30

16/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

9º EFll

9M1 - 27
9M2 - 30

17/12

19h - Chegada
19h30 - Início
20h30 - Encerramento

9º EFll

9M3 - 29
9T1 - 22

REGRAS
● Capacidade limitada de 60% da
capacidade do local.
● Uso obrigatório de máscara.
● Não compartilhar objetos.
● Não cumprimentar com abraço, beijo
e aperto de mãos.
● Manter o distanciamento mínimo de
1,5 metro.
● Proibido plateia ou público.
● A
cerimônia será filmada e
fotografada
por
profissionais
contratados pelo Colégio e o material
digital será disponibilizado para as
famílias.

Traje para a cerimônia: esporte fino
Na chegada, os alunos serão encaminhados diretamente para a Quadra 3, onde permanecerão
em locais designados previamente até o término da solenidade. Após o encerramento, para a
saída do local, os alunos serão anunciados por ordem de chegada das famílias.
As famílias dos alunos acompanharão a solenidade por meio de uma transmissão ao vivo em
plataforma digital. Não será permitida a presença de pais ou responsáveis na entrada do colégio
para não configurar aglomeração, o que inviabilizaria o evento.
É importante ressaltar que a proposta apresentada está autorizada respeitando as exigências da
fase verde do Plano São Paulo. Em caso de alteração das determinações das autoridades de
saúde e educação, a realização ou o formato do evento será reavaliado e readequado.
Atenciosamente,
Coordenação Pedagógica
Ensino Fundamental II e Ensino Médio

