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Ananindeua, 12 de março de 2019.
Srs. Pais e/ou Responsáveis;
O primeiro dia na Escola é um momento que fica marcado
para sempre. Lembramo-nos quando nossas crianças ainda
inseguras ficaram chorando a ausência de seus pais, esses
momentos são sempre muito importantes para todos, esses ritos
de passagem são necessários para o desenvolvimento emocional
de todo ser humano, e é por isso que o Colégio SIELP irá
promover a Formatura dos alunos do Jardim II, um evento
marcante e inesquecível para todas as famílias desta turma.
Este ano realizaremos a Formatura no dia 13/12/2019
(sexta-feira), e a Aula da Saudade será realizada no dia
12/12/2019 (quinta-feira).
Traje do Colando (a):
Meninas: Vestido social branco.
Meninos: Camisa social branca, 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, Golão, Chapéu, Placa em Homenagem aos
Pais/Formandos, Clip em Homenagem ao Formando, Buffet: 3 adultos e 1 criança (Formando),
Salão de Festas, Decoração, Som Ambiente, Telão, Brindes, Mesa de doces e 02 horas de
brincadeiras livres no bufet infantil (ainda em negociação).
Desta forma, gostaríamos que os Senhores tivessem apenas a preocupação com o anel, 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$80,00 (Oitenta reais)
a serem pagas nos dias 28/03, 15/04, 13/05, 10/06, 05/07, 09/08, 10/09, 11/11 e 10/12 na
Coordenação Pedagógica (Silvia Helena). Informamos ainda, sobre a venda de convites extras para a
festa: R$ 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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COLAÇÃO DE GRAU DO JARDIM II 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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