COMUNICADO 084/2018

Taquara, 16 de agosto de 2018.

Prezados Pais (Formandos 9º ano e 3º ano EM):
Já estamos planejando a cerimônia de formatura do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do
Ensino Médio. Esperamos que a mesma seja inesquecível. Seguem algumas informações
importantes para que tudo transcorra da melhor maneira possível:
Taxa de formatura – Estabelecemos o valor de R$ 310,00 que cobrirá o seguinte: 05 convites por
aluno, ornamentação, beca, som, iluminação, aluguel de cadeiras, coquetel (formandos e
professores), homenagens, DVD da filmagem (cobertura do evento ao vivo) e DVD de fotos (todas
as fotos da formatura). Nos próximos dias enviaremos um boleto que deverá ser pago até o dia
08/11, somente no caixa da escola.
Fotografia e filmagem – Mais uma vez a empresa contratada para cobrir o evento será a Dardo
Produções, que atua há 25 anos no mercado, prestando um excelente trabalho (Av. João Correia,
933 – São Leopoldo). O espaço de palco para filmagem e foto será de exclusividade da produtora
contratada.
Convites Extras:
Anexo a este comunicado segue o formulário para a encomenda dos convites extras. O mesmo
deve ser preenchido e devolvido à Orientadora Educacional até o dia 06/09, acompanhado do
valor de R$ 10,00 por convite. Assim que os convites chegarem da gráfica (previsão para 14/11),
serão liberados mediante a apresentação do comprovante de pagamento da taxa de formatura.
Obs.: a entrada na formatura não está vinculada à quantidade ou apresentação de convite. O
convite é apenas uma recordação deste momento especial na vida do aluno.
Coquetel – O coquetel (incluso na taxa) é um evento muito especial, que acontece no restaurante
do IACS, envolvendo os alunos formandos e os professores. O mesmo ocorrerá no dia 22/11, às
19h30.
Cerimônia de Formatura:
 9º ano do Ens. Fundamental – dia 09/12, às 10h.
 3º ano do Ens. Médio – dia 09/12, às 19h.
Aparência Pessoal – Com relação à vestimenta, informamos que os alunos usarão a beca de
formatura (incluso na taxa). Os alunos serão orientados quanto à observância do Código de Ética
Escolar (não uso de joias e pintura exagerada).
Desde já, agradecemos a atenção dos senhores.
Atenciosamente,
João Cesi Lopes dos Santos
Diretor

ENCOMENDA DE CONVITES – TERMO DE COMPROMISSO 2018

Eu, ___________________________________________________________________________________
responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________________________________
da turma __________, venho por meio deste solicitar a encomenda de _______ convites extras para a
formatura do ( ) Ensino Fundamental de 2018 ( ) Ensino Médio de 2018.
Obs.: Este pedido deverá ser devolvido até o dia 06/09, acompanhado do valor de R$ 10,00 por convite
extra.

Taquara, _____/_____/2018.

Ass. Responsável: _________________________________________________________________________

