
 

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

                                                       

Brasília, 17 de outubro de 2019                                       

 Formatura 3º ano A: Colação/Missa – 2019                           

Prezados Pais ou Responsáveis, 

Estamos finalizando uma importante etapa da vida escolar de nossos alunos, Ensino Médio (3º 
ano A).  Etapa de grande alegria, aprendizado e de extrema importância na vida de cada um. Para tal, 
realizaremos missa (na Igreja Perpétuo Socorro) e colação de grau (no auditório da escola). 

Para que o aluno e familiares participem desses eventos (apenas com o custo de R$60,00 para 
o aluguel da beca e capelo), enviamos junto a esse comunicado, a confirmação de participação, que 
dará direito aos convites para os eventos. Sem o preenchimento dessa confirmação e o pagamento da 
taxa da beca (até dia 21/10), não será permitida a participação nas atividades.  

Para festejarmos a Formatura, gostaríamos de passar algumas orientações: 

  MISSA – dia 03 de dezembro às 20h – Igreja N.S. do Perpétuo do Socorro 
 Ensaio para a missa dia 03/12, às 10h30 (Com a equipe do SOR) – todos os alunos formandos 

do 9º e 3º ano. 

 Traje para os formandos durante a missa: roupa nas cores preta /branca (evitar calça jeans e 
tênis, trata-se de um momento de festividade); 

 A missa é aberta aos convidados. 
 

  COLAÇÃO DE GRAU – dia 05 de dezembro às 19h30 – Auditório do Colégio 

 Ensaio da colação dia 05/12, às 10h30 (somente alunos que confirmarem participação); 

 Colação (informações e traje dos formandos): Chegar com 1 hora de antecedência, 
encaminhar-se para copa (cozinha experimental ao lado do auditório do colégio) para receber a fita 
de identificação e aguardar orientações do cerimonial (Prof. Rapahella); usar roupa social ou 
esporte fino por baixo da beca (não são permitidos uso de tênis ou jeans). 

 Cada aluno receberá 5 convites individuais para os convidados se sentarem dentro do auditório de 
maneira confortável e assistirem à formatura. Aluno formando não precisa apresentar o convite 
individual. 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
                                                                     Valéria Gondim                                                 Eliana Nunes 

            Coordenadora Seg. III                               Orientadora Educacional 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CONFIRMAÇÃO DE PRESENÇA NOS EVENTOS DE FORMATURA  
E PAGAMENTO DA BECA - 2019 

 
 

Eu, ______________________________________________ responsável pelo(a) aluno(a) formando(a) 

_____________________________________________________do 3ºA, confirmo participação nos 

eventos de formatura 2019, e envio, junto a essa confirmação, o valor de R$ 60,00 referente ao aluguel 

da beca e do capelo. 

Assinatura do responsável: _____________________________________________________________ 

Previsão de convidados para colação: _________ (máximo 5) 

Avisos importantes: 

- dia 22/10: prova da beca, capelo e faixa no auditório; fotos individuais e com a turma, de uniforme e de beca (turmas 9º A  e 
3º A às 11h às 12h40), já a turma do 9º ano C, essas atividades serão realizadas às 14h. 

- somente fará a prova de beca e fotos o aluno que efetivar a confirmação e pagamento da taxa de R$60,00.  


