
 

 

 

 

 

 
Brasília, 25 de novembro de 2019                                       

 Formatura: Colação/Missa – 2019   

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Comunicamos alteração nas datas de formatura dos alunos de 9º e 3º ano. A alteração se deu 

devido a indisponibilidade da igreja no dia 03/12, foi oferecida a data para a realização da missa no dia 

05/12, a seguir listadas: 

EVENTO DATA E HORÁRIO 

Colação de Grau para os formandos do 9º e 3º ano  04/12 às 19h30 no auditório do Colégio  

Missa para formandos do 9º e 3º ano 05/12 às 20h30 na Igreja N.S. do Perpétuo 
Socorro. 

             

      Para que o aluno e familiares participem desses eventos (sem nenhum custo), enviamos, a 

confirmação de participação recentemente, o que dará direito aos convites para os eventos. Sem o 

preenchimento dessa confirmação, não será permitida a participação nas atividades. Para festejarmos a 

Formatura, gostaríamos de passar algumas orientações:  

 

COLAÇÃO DE GRAU – dia 04 de dezembro às 19h30 – Auditório do Colégio 

 Ensaio da colação dia 04/12 às 10h30 (somente alunos do matutino e vespertino que confirmaram 

participação); 

 Colação (informações e traje dos formandos): Chegar com 30 minutos de antecedência, 

encaminhar-se para Cozinha experimental do colégio (ao lado do auditório) e aguardar orientações 

do cerimonial (Raphaella e Adriana Lins); usar roupa preta (toda preta, esporte fino, nada de tênis 

ou jeans). Alunos do 3º ano optaram pelo uso da beca. Receberão a roupa no dia (chegar com 1h 

de antecedência). 

 

MISSA – dia 05 de dezembro às 20h30 na Igreja N.S. do Perpétuo Socorro. 

 Ensaio para a missa dia 05/11, às 9h – todos os alunos do matutino e vespertino formandos do 9º 

e 3º ano (sairemos do Perpétuo para a igreja neste momento de ensaio, acompanhados pelo 

SOR). 

 Traje para os formandos na missa: roupa nas cores preta/branca (evitar calça jeans e tênis, 

decotes, roupas curtas e transparentes, trata-se de um momento de respeito e festividade na 

igreja); 

 A missa é aberta aos convidados. 

 
O convite de luxo e os convites individuais serão entregues amanhã dia 26/11. 

 
Atenciosamente, 

 
                                    Valéria Martins Gondim                                     Eliana Nunes 

            Coordenadora Seg. III                              Orientadora Educacional 
 

 

“Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus!” 

                                                       


