
 

 

Brasília, 26 de novembro de 2021. 

   

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Estamos felizes pela participação de seu (sua) filho (a) na celebração de formatura do Ensino Médio 

2021, momento que será de muita alegria e emoção para todos nós. Nesse dia, certamente compartilharemos o 

orgulho pela vitória dos (as) nossos (as) estudantes e reafirmaremos a importância da parceria que nos une. 

 

Conforme é de seu conhecimento, devido à crise sanitária que atravessamos, excepcionalmente neste 

ano, realizaremos o evento na escola, em formato adaptado às possibilidades atuais, preservando-se, porém, a 

oportunidade de confraternização e de comemoração das famílias, dos educadores e, especialmente, dos 

estudantes por essa grande conquista.  

 

Assim, após a finalização das adesões e a reorganização do número de formandos presentes, 

informamos que a celebração de formatura ocorrerá no dia 4/12/2021, no hall central do Colégio CIMAN, 

conforme horários que seguem: 

 

 3ªs séries A e C às 9h (os alunos devem chegar às 8h); 

 3ª série B às 10h30 (os alunos devem chegar às 9h30). 

 

 Na oportunidade, solicitamos atenção especial ao que segue. 

 

1) O ensaio da celebração de formatura será realizado no dia 2/12, às 10h30, no pátio do CIMAN 

Octogonal. A presença dos formandos é fundamental.  

 

2) No dia do ensaio, os convites (4 por família) para ingresso ao evento serão entregues aos (às) 

estudantes. 

 
3) Para a melhor organização dos registros fotográficos, convidamos a empresa Márcia Fotografias, 

que realizará os registros fotográficos daqueles que desejarem, ao custo de 120,00 por estudante. As 

imagens serão entregues posteriormente, por meio de arquivo digital enviado pelo Wetransfer. 

Outras informações para a contratação do serviço devem ser solicitadas à senhora Márcia, pelo 

telefone 61-99664-3886. 

 
4) As famílias também poderão fazer seus registros, porém, não será permitida a entrada de fotógrafos 

profissionais e os presentes não poderão levantar-se das cadeiras durante a atividade.  

 
Lembramos que o evento será realizado atendendo aos protocolos de saúde e segurança na prevenção 

à covid-19, o que inclui uso de máscaras, distanciamento entre os presentes, uso de álcool gel e etc. 

 

Desde já, agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Com amizade, 

                                                              

      
 

        
Leise Protta Lanna Débora Vasconcelos Souto 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 


