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Srs. Pais e/ou responsáveis, 

 

Seguem informações importantes sobre a Colação de Grau dos estudantes do Pré 

2017. Todos os tópicos foram definidos e acordados na reunião do dia 25/09:  

 

IMPORTANTE: 

Evento: Formatura Pré Escolar | 2017 

Data: 15/12/17 

Local: Certus Colégio  

Horário: das 18h às 20h (colação de grau) 20h às 22h (brincadeiras) 

Valor de adesão: R$ 95,00 à vista ou parcelado em 2x no cartão  

Está Incluso: atrações de diversão, como brinquedos infláveis, balada e etc. 

Alimentação não inclusa. 

Convites: Quantidade de convites por família será informado posteriormente, de 
acordo com o número de adesões por turma. Devido a esse item, não será possível 
incluir adesão após a data estabelecida. 
Foto/Filmagem: Não teremos equipe de filmagem. Será reservado um espaço no 
auditório para um representante de cada formando fotografar. 
 

Nesse dia a Nossa Cantina disponibilizará um cardápio diferenciado para o evento. 

 

ADESÕES E PAGAMENTOS ATÉ O DIA 20/10 – IMPRETERIVELMENTE 

__________________________________________________________________________ 

ADESÃO - FORMATURA PRÉ-ESCOLAR | 2017 
 

(    ) Autorizo  o(a) estudante___________________________________________________ 

turma: __________________, participar da formatura 2017, conforme circular 209/2017. 

(    ) Não tenho interesse na participação deste evento. Utilize o verso caso queira informar o 

motivo. 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável 
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