Comunicado 109/2020
Informações sobre a Colação de grau
EF-9 e EM-3
Campinas, 11 de dezembro de 2020

Prezados pais e responsáveis,
Diante dos últimos acontecimentos e determinações das autoridades estadual e municipal, com o
retorno de Campinas à Fase Amarela do Plano SP, consultamos a DEVISA - Departamento de
Vigilância em Saúde - a respeito da possibilidade de mantermos a solenidade de colação de grau
presencial nas dependências do nosso Colégio, que nos recomendou evitarmos tais eventos.
Em vista disso, para evitar que a cerimônia de colação de grau seja cancelada, retornaremos ao
formato drive-thru que foi inicialmente apresentado às famílias, pois atende às determinações do
protocolo de biossegurança.
A colação será realizada de forma híbrida. Os pais e alunos receberão um link para assistirem ao
vídeo com as mensagens da equipe pedagógica, paraninfos e oradores das turmas em nosso
canal do Youtube e, na sequência, serão convidados a participar da entrega dos diplomas, em
sistema drive-thru, na escola.
DATA
17/12 (quinta-feira)

9º ano (EF-9)
3º ano (EM-3)

HORÁRIO

LOCAL

Vídeo: a partir das 16h

Link por e-mail e canal do Youtube

Drive-thru: 17h às 20h

Entrada: Drive da Portaria 2 (Rua
Cecília Feres Zogbi, s/nº)
Saída: Portaria Principal (Rua Antônio
Zaine, 200)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Todos os alunos estão convidados a participar do evento.
2. Cada formando poderá passar uma vez no drive-thru para receber o canudo.
3. Só será permitida a entrada de um carro por formando.
4. A entrega dos canudos será por ordem de chegada.
5. Não será permitido descer do veículo.
6. O formando deverá se 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.
Os alunos, que não puderem participar do Drive-thru de Colação, poderão retirar o canudo
simbólico (não é o Certificado) na Portaria Principal, do dia 04/01 a 15/01/21, das 08h às 17h.
Contamos com a presença de todos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica do Ensino Fundamental II e Ensino Médio

