
 

 

 
 

Campinas, 13 de fevereiro de 2017 
Circular n° 03 

 
SENHORES PAIS RESPONSÁVEIS: 
9ºs anos do Ensino Fundamental e 3ºsérie do Ensino Médio 

 

 

A conclusão do curso certamente é a celebração do estudante de uma grande conquista. 

A cerimônia de formatura é um dos mais belos momentos da jornada. Com ela se compartilha a 

alegria com os entes mais queridos, assim como, expressa o reconhecimento para aqueles que, 

de alguma forma, contribuíram para essa vitória. 

Além disso, é um momento de magnitude da Instituição de Ensino, quando dirigentes, 

professores, funcionários, pais e alunos externam seus sentimentos para provar que a missão de 

ensinar foi cumprida e o esforço valeu a pena. 

O Colégio Ave Maria convida os pais e responsáveis pelos alunos de 9ºs do Ensino 

Fundamental II e 3ª série do Ensino Médio para uma reunião com o objetivo de compor a 

COMISSÃO DE PAIS que organizará os eventos referentes à FORMATURA 2017. 

 

. DIA: 20/02/2017 (Segunda-feira) 

. HORÁRIO: 19h  

. LOCAL: Auditório do Colégio, entrada pela Rua Barão de Jaguara nº 190 

 

Contamos com a assessoria da empresa - Ana Gomes Produções e Eventos, para a 

organização e o planejamento das formaturas do colégio  

Para esta reunião solicitamos o comparecimento somente dos pais e responsáveis 

interessados e dispostos a participar da COMISSÃO. Pedimos, também, que confirmem sua 

presença preenchendo e entregando para auxiliar do segmento (Ir. Leide - 9ºs anos/Maria Rizzo - 

3ª série) o canhoto deste comunicado para melhor organizarmos a reunião. 

 

Atenciosamente, 
 

Equipe pedagógica 
 

 

----------------------------------------Devolver até 17/02/17 na coordenação------------------------------------- 
 

CONFIRMAÇÃO - COMISSÃO DE PAIS-FORMATURA 

 
Confirmo meu interesse e participação na composição da COMISSÃO DE PAIS para a 

organização do evento de FORMATURA dos alunos dos 9ºs anos do Ensino Fundamental e 3ª 
série do Ensino Médio ano 2017. 
 
 
NOME DO ALUNO: ________________________________________  SÉRIE______________ 
 
 
NOME DO PAI OU RESPONSÁVEL: ______________________________________________ 
 

 
 

Campinas, ____ de fevereiro de 2017. 
 


