
 
 

[3º ano Ensino Médio] Formatura | Convite para próxima reunião 
 

Olá Famílias,  
 
Nosso Terceirão está chegando ao fim!  
 
Por isso, está na hora de acertarmos os combinados para a Formatura que 
acontecerá no dia 17 de dezembro às 20h.  
 
Desde o início do ano estamos realizando reuniões com a Comissão de Alunos e 
a responsável por Eventos, Raquel Lage, para alinhar as expectativas dos grupos 
sobre decoração, infraestrutura, programação etc.  
 
O que já foi acertado:  
 
• a cerimônia será no ginásio do Anglo 21 que receberá decoração especial 
oferecida pelo Colégio. Como a Comissão de Alunos nos comunicou o desejo de 
complementar a decoração com mais alguns detalhes, entramos em contato 
com algumas empresas e solicitamos orçamentos, que foram entregues para a 
Comissão avaliar. Nesta semana, um consultor da empresa escolhida (ARP 
Eventos) veio ao Anglo, ouviu as alunas e apresentou o custo extra. A Comissão 
comprometeu-se a passar a informação para os colegas, discutir as escolhas e 
a forma de arrecadar o valor orçado.  
 
• cada aluno receberá 6 convites para sentarem-se em cadeiras (convite vip) e 
mais 4 convites para a arquibancada (convite simples).  
 
• não haverá coquetel ou festa na escola após a cerimônia de colação de grau, 
pois os alunos estão organizando um jantar às 22h no restaurante Casa Di Paolo 
Bandeirantes (Av. dos Bandeirantes, 1663 - Vila Olímpia), cujo espaço estará 
reservado para esse evento.  
 
• os alunos vão preparar um vídeo com lembranças escolares para o evento. A 
Comissão de Alunos pede que vocês ajudem os filhos(as) a selecionarem fotos 
de quando eram pequenos (na escola ou evento escolar). Uma de nossas alunas 
irá editar o vídeo.  
 
• montaremos uma sessão de fotos em três pontos de nosso Átrio, portanto 
os(as) alunos(as) devem chegar à escola às 19hs.  
 
• a Comissão decidiu que todos devem usar beca simples, de cor marsala.  
 
Acreditamos no exercício da autonomia e protagonismo dos alunos, mas 
também acreditamos que muitas famílias gostariam de participar mais de perto 
do preparo deste evento tão significativo. A próxima reunião com a Comissão 
de Formatura será na primeira semana de outubro.  
 
Atenciosamente,  
 



 
Sofia Alencastro  
Orientação Pedagógica Ensino Médio 


