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Prezados pais e responsáveis, 
 
Informamos que o caminho para verificarem todos os comunicados encaminhados pela           
Comissão de Formatura, ao acessarem o portal do colégio, é: 

1. Primeiro clicar no menu “Ensino Fundamental II” ou “Ensino Médio”. 
2. Então clicar na aba “Comunicados”. 
3. Por fim, rolar a página para baixo até encontrar o ícone com o desenho do Capelo                

(chapéu de formatura).  
4. Pronto! Basta clicar no ícone e você conseguirá visualizar todos os comunicados            

enviados pela Comissão de Formatura para os e-mails de pais e/ou responsáveis,            
cadastrados no colégio. 

 
Atendendo a alguns pedidos, gostaríamos de deixá-los a par dos eventos relacionados à             
formatura e suas datas: 

 
1) CAMISETAS DE FORMATURA 
Os próprios alunos é que decidem o que desenhar, escrever e como elaborar a arte das                
camisetas das suas salas, sob supervisão da orientação pedagógica. A Comissão é            
responsável por colher orçamentos e escolher a empresa que considerar adequada, a fim             
de que os alunos possam adquirir as camisetas pagando valor justo por produto que os               
agrade. No início de abril os alunos já deram início à criação!! 

 
2) FESTA JUNINA e FESTA ALEMÃ 
As barracas de doces das festas Junina e Alemã são cedidas pelo colégio à Comissão de                
Formatura, a fim de que toda a renda seja revertida para cobrir custos e/ou incrementar               
alguns dos eventos. A Festa Junina acontecerá em 10/06/2017 e a Festa Alemã em              
07/10/2017.  
Estes são momentos de alegria e colaboração desde o início dos preparativos, que             
acontecem bem antes da festa, quando os alunos são convidados a participar da confecção              
de adereços, da organização da barraca e da venda dos doces.  
Os pais e responsáveis também são muito importantes nestes eventos, pois contamos com             
eles para nos ajudar com doações de doces caseiros como canjica, arroz doce, doce de               
abóbora, cupcakes, bolos, entre outros, além de nos ajudar com os preparativos e vendas              
na barraca.  

 
3) TROTES 
São dois momentos de muita diversão e alegria, em que os alunos vão ao colégio vestidos                
à caráter, de acordo com o que combinarem em sala de aula. Então, os pais precisam ficar                 
atentos para ajudar na fantasia, nos adereços e no que mais os meninos e meninas               
precisarem. Neste ano, os trotes acontecerão nos meses de junho e novembro. 
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4) VIAGEM DE FORMATURA 
A viagem de formatura não é de responsabilidade da Comissão de Formatura. Esse evento              
é organizado e/ou assessorado pelo próprio colégio, no caso dos nonos anos, e pelos              
próprios alunos, no caso dos terceiros anos. A viagem dos nonos anos acontecerá no              
período de 17 a 20/10/2017. 

 
5) CHURRASCOS 
Não é necessária a formalização de adesão, pois o churrasco é realizado com o dinheiro               
arrecadado com a venda de doces que os próprios alunos fazem em casa e vendem na                
escola, durante o intervalo das aulas. Os doces são doações das famílias, para que os               
alunos possam arcar com a locação de chácara, serviços relacionados e de segurança.  
O churrasco dos terceiros anos acontecerá no dia 22/10/2017 e o dos nonos anos              
acontecerá no dia 12/11/2017, ambos na Chácara Recanto Alberto Salomão, em Barão            
Geraldo. 

 
6) COLAÇÃO DE GRAU 
Essa solenidade é de responsabilidade do colégio, não da Comissão de Formatura, e             
acontecerá nos dias 18 e 19/12/2017. Todas as informações a respeito desse evento serão              
encaminhadas a todos os pais de formandos, através de e-mail, mais próximo às             
respectivas datas.  

 
7) BAILE DE GALA 
O fechamento de tudo! Esse evento marca o encerramento de um ciclo, celebra             
despedidas, marca reencontros e é regado por muita alegria e expectativa. Os formandos             
que aderirem ao baile estarão desfrutando de um momento inesquecível e de muita beleza,              
que será lembrado para a vida toda, pois tanto os formandos quanto seus familiares e               
convidados se sentirão muito especiais, como realmente são. 
 

O Baile é de responsabilidade da Comissão de Formatura, assessorada pela empresa            
Forcamp Eventos, e acontecerá no espaço Premium Paulínia, em 22/12/2017. As adesões            
para este evento poderão ser formalizadas no escritório da empresa Forcamp, telefone (19)             
3722-4318.  

 
Fiquem à vontade para entrar em contato conosco através do e-mail:  
comissao.formatura@riobranco.org.br. 
 
Atenciosamente, 
 
Comissão de Formatura 2017 
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