REUNIÃO PARA DEFINIÇÕES DE FORMATURA 2022
Canoas, 15 de julho de 2022
Prezados Pais, Responsáveis e Alunos Formandos.

Estamos a um bom tempo na expectativa com os preparativos e encaminhamentos
necessários para a organização geral das cerimônias de formaturas das turmas de 9º ano do
fundamental e 3º ano do ensino médio deste ano. Percebe-se o quanto cada uma das turmas está
envolvida, realizando atividades e promoções diversas para arrecadar fundos para custear esse
momento. Parabéns a todos por toda empolgação e envolvimento.

Algumas etapas precisam ser vencidas e algumas definições tomadas para darmos o devido
andamento no processo. Para isso, precisamos da presença dos alunos e, ao menos um responsável,
no dia 02 de agosto, terça-feira, às 19hs, no Colégio para uma reunião onde as produtoras estarão
presentes, apresentando detalhadamente suas propostas para o evento. É muito importante que
todos os alunos estejam presentes ou representados.

Além da apresentação da proposta, algumas definições importantes serão tomadas, como a
escolha da produtora, o local da formatura (que está previsto para o Ginásio do Colégio), o formato
da formatura (se com todas as turmas juntas ou divididas em fundamental e médio) e outras
importantes definições. Portanto, contamos com a presença de todos neste importante momento.

Já temos em cada uma das turmas as escolhas dos alunos da comissão de formatura, estes
terão um papel importante, juntamente com alguns pais, na intermediação e negociação feita entre
as turmas e a produtora escolhida. Sabemos que o número de alunos que participarão da formatura
é muito importante na definição dos valores a serem investidos individualmente, desta forma é de
suma importância que até o momento da reunião, tenhamos uma definição, no mínimo aproximada,
do número de alunos que irão participar da formatura.

Aproveitamos para desejar a todos um ótimo período de recesso, um merecido descanso aos
nossos alunos e aguardamos a todos no retorno às aulas.
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