
 

 
          
         

Brasília, 25 de novembro de 2019                                        
 

Formatura – 2019 – 5º ano 
 

                           

       Prezados Pais ou Responsáveis, 
 
       Estamos finalizando um importante ciclo escolar de nossos alunos, o Ensino 

Fundamental I.  Etapa de grande alegria, aprendizado e de extrema importância na vida de 

cada um.  

       Para festejarmos na Formatura, gostaríamos de passar algumas orientações: 
 

COLAÇÃO DE GRAU 

 Ensaio da colação dia 02/12 – às 10h para os alunos do 5º ano A, B e C – não pode haver 

faltas. Teremos aula normal nesse dia.  

 Colação dia 02/12, às 19h, no ginásio (para os alunos que aderiram à solenidade de 

formatura):   

* Chegar com meia hora de antecedência, encaminhar-se para a primeira sala no varandão 

da Educação Infantil para receber a sua beca e seu capelo e aguardar orientações; 

 Devolução da beca e do capelo, logo após o encerramento da colação, na primeira sala no 

varandão da Educação Infantil; 

 Podem estar presentes no ginásio quantos familiares e amigos quiserem participar da 

solenidade. 

 
MISSA  

 

    Pedimos especial atenção a MUDANÇA DA DATA da missa, devido à uma 
solicitação da igreja.  

 

 Ensaio para a missa dia 05/12 –no horário normal da aula para os alunos do 5º ano A, B e 

C – não pode haver faltas. Teremos aula normal nesse dia.  

 Missa todos os alunos formandos do 5º ano Ensino Fundamental I, 9º ano Ensino 

Fundamental II e 3º ano Ensino Médio, na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 

20h30, dia 05/12, quinta-feira. Todos os alunos formandos devem chegar com, no mínimo, 

30 minutos de antecedência. Endereço: SHIS E/Q QL 6/8 conj. A - Lago Sul - Brasília - DF 

- CEP: 71620-410. 

 Traje: Ensino Fundamental I (5º anos): roupa branca; 

Importante: observar o traje, pois trata-se de uma missa. 

 
Atenciosamente, 

Equipe Perpétuo Socorro 

https://maps.google.com/maps?q=-15.8470976%2C+-47.9010197&z=17&iwloc=A
https://maps.google.com/maps?q=-15.8470976%2C+-47.9010197&z=17&iwloc=A

