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Ananindeua, 12 de março de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis, caros Alunos;
Se perguntarmos a cada um vocês: Valeu à pena tudo o que fizeram
pra chegar até aqui? Com certeza responderão que sim. Valeram a pena
os dias que chegaram atrasados nas aulas, de angústia,... De cansaço,...
de sono. Valeram a pena todos os passos dados pelo caminho traçado ao
longo dos anos de estudos. Enfim... cada momento vivido em busca de
um objetivo comum, concluir o ENSINO MÉDIO. Por isso, não
poderíamos deixar de comemorar com vocês em um dia muito importante
para todos pela alegria desta etapa concluída com êxito.
Agora não mais irão caminhar juntos, deixarão os colegas e
companheiros de estudo de longas datas, pois cada um vai seguir seu
caminho. Outras vitórias conquistarão. Pois é preciso continuar... É claro,
não chegaram ainda ao fim, pois a jornada é longa e muitas surpresas
ainda viverão.
O Colégio SIELP pensando em uma noite especial pra todos nós, sua família, seus pais, professores e
amigos, escolhemos o dia 21/12/2019 (Sábado) para promover a Formatura do Convênio, e lhes dizer que foi
bom tê-los na escola, juntos partilhamos tudo, a aula da saudade será realizada no dia 20/12/2019 (sexta-feira).
Traje do Colando (a):
Meninas: Vestido social Verde Bandeira.
Meninos: Camisa Social Verde Bandeira, calça social preta.
Elaboramos uma lista de despesas e estipulamos uma taxa para que o (a) aluno (a) possa participar da festa,
a taxa inclui: Convite, Diploma, Placa em Homenagem aos Pais/Formandos, Clip em Homenagem ao
Formando, Buffet: 3 adultos e o Formando, Salão de Festas, Decoração, Som Ambiente, Telão, Brindes,
Mesa de doces. (Local ainda em negociação)
Desta forma, gostaríamos que os Senhores tivessem apenas a preocupação com o traje do formando e de
estar no local, na data e horário marcado para o evento, sendo assim, a taxa ficou estipulada em R$ 800,00
(Oitocentos reais), divididas em dez (10) parcelas de R$80,00 (Oitenta reais) a serem pagas nos dias 28/03,
15/04, 13/05, 10/06, 05/07, 09/08, 10/09, 11/11 e 10/12 na Coordenação Pedagógica (David Andrade).
Informamos ainda, sobre a venda de convites extras para a festa: R$ 75,00(Adulto) e R$ 65,00(Criança). Será
considerado adulto a partir dos 12(Doze) anos de idade. Crianças até 02 (Dois) anos pagam.
Os interessados em participar da formatura deverão devolver a autorização até o dia 18/03/2019
(Segunda-feira).
Obs: 1. Para maiores esclarecimentos estaremos à disposição no mesmo dia, até as 16h na Direção ou
Coordenação Pedagógica.
2. Para os pais que tiverem interesse, disponibilizaremos o telefone de contato da pessoa responsável
para a aquisição do anel do ABC.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTA DE FORMATURA DO CONVÊNIO 2019
(

) Vai participar

(

) Não vai participar

Nome completo do Aluno (a):________________________________________________________
Nome completo do Paraninfo (a):_____________________________________________________
Nome do Responsável: ___________________________________________Tel:______________
Obs: Preencher este com letra de forma e entregar com na Coord. Pedagógica até o dia 18/03/2019.

Equipe Gestora.
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