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Praia Grande, 17 de fevereiro de 2017. 

 
 

FORMATURA: ALUNOS DO INFANTIL II 

 

Iniciamos mais um ano letivo com toda disposição para concretizarmos as metas planejadas. 

Sabemos que um trabalho pautado pelo compromisso e responsabilidade, junto aos educandos e familiares, 

pressupõe planejamento prévio. É com esse propósito que enviamos para vocês a nossa proposta de 

FORMATURA para os formandos de 2017 do INFANTIL II do Colégio Passionista Santa Maria. 

O Colégio se responsabiliza pela Solenidade de Formatura e pela Missa em Ação de Graças. 

Os senhores pais, se desejarem, organizarão outras questões que sejam de interesse do grupo e que 

possam enriquecer esse momento de singular importância – as doces lembranças perduram por uma vida: 

Festa, Buffet, Passeio... 

Segue a proposta de Colação de Grau para o ano de 2017. 

 

 
 

SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU 
 
 

Data: 20/12/2017, quarta-feira, às 18h30. 
   Local: Sindicato dos Comerciários, situado à Avenida Guilhermina – Praia Grande. 

Empresa contratada para a realização do Evento: BRL EVENTOS. 

 

Descrição do serviço: 

1. 03 pontos de foto. 

2. Botões de rosa para os formandos e 05 ramalhetes para homenagem 

3. DJ com aparelhagem de som e microfones. 

4. Coordenação do evento, com: recepcionistas e seguranças. 

5. Locação de Beca e capelos definitivos para os Formandos. 

6. Canudos personalizados. 

7. Decoração para mesa solene e palco.  

8. Telão para imagens simultâneas. 

9. Decoração da missa dos formandos. 

10. Aluguel do salão. 
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EMPRESA BRL EVENTOS TEM EXCLUSIVIDADE FOTOGRÁFICA. 

 

         

        O valor individual para cada formando é de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) sendo 

dividido em até 08 (oito) parcelas de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), sendo que a primeira parcela 

deverá ser paga no ato da assinatura do contrato individual e a última até 24/11/2017. 

       Pagamentos à vista: desconto de 10% (R$ 252,00). 

 

 
 

A Direção. 
 

  



 

 

santamaria.passionista.com.br - santamaria@passionista.com.br 
Rua Doutor Lobo Viana, 514, Tude Bastos, Praia Grande, SP | 13 3476.1890 
CNPJ: 60.919.909.0017-37 

 

 

 

 

 

 
 

PROTOCOLO DE INTERESSE - FORMATURA  
 

 

Eu, .......................................................................................................................................................................      

responsável por ................................................................................................................................................ 

 (    ) SIM, meu (minha) filho(a)  irá participar da FORMATURA.  

Forma de pagamento: (    ) À VISTA EM____/___   ou PARCELADO EM ATÉ ___vezes com início em ___/___. 

 

(    ) Meu (minha) filho(a) NÃO  irá participar da FORMATURA. 

 

 

 

______________________________      

         Assinatura do Responsável                                                                  Data: ____/____/2017 

 

 

 Devolver este protocolo até o dia 03/03/2017 IMPRETERIVELMENTE  A/C Coordenação. 

 Após a entrega deste protocolo, enviaremos o contrato individual. 

 Comunicado completo encontra-se no site do Colégio. 

 
 
 

 


