
 

 

Brasília, 03 de junho de 2022 

          Prezados Pais ou Responsáveis, 

Estamos finalizando uma etapa importante na vida escolar de nossos queridos alunos. Etapa de realizações e preparação 
para uma nova caminhada na vida de cada um. E, para festejarmos esse momento, organizamos algumas atividades e 
apresentamos abaixo a programação das solenidades de Formatura das turmas de 9º ano e 3ª série do Ensino Médio – 2022. 

                   Informamos, por oportuno, que o Perpétuo, ao fazer levantamento das respectivas despesas, estabeleceu a valor de R$ 
130,00 (cento e trinta reais) que deverá ser quitado em parcela única até dia 07/06/2022. 

O valor referente à formatura deve ser pago diretamente na secretaria do Perpétuo, temos opção em receber dinheiro, 
ou cartão. Só serão aceitos pagamentos mediante a entrega do termo de adesão (que se encontra no final deste comunicado) 
preenchido. 

O valor para o evento trata-se de uma oportunidade única para o registro de formatura do seu filho. Esta quantia será 
destinada à cobertura dos custos de:    

 
      * ATENÇÃO 

 O valor estipulado oferece os serviços listados para a aquisição de álbum de fotografia (40 páginas) 
e/ou 150 fotos digitais; 

 Contratamos empresa especializada que entrará em contato com as famílias para demonstração das fotos e do 
álbum; 

 Informamos que não há obrigatoriedade alguma de as famílias em adquirir álbum de formatura ou fotos digitais; 
 Salientamos que não há autorização para nenhum convidado utilizar os estúdios de fotografia, máquina profissional 

de foto ou contratar terceiros para fotografar durante os eventos. O uso da máquina de foto do celular é permitido, do 
local em que o responsável se encontrar (para que não prejudique o evento). 
          Contamos com a costumeira atenção e apoio dos senhores para maior brilhantismo da festa e colocamo- nos à 
inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
Equipe Perpétuo

Missa de Formatura 
Data: 05/12/2022 
Hora: 19h 
Local: Ginásio do Colégio Perpétuo 
Traje: Roupa preta e branca. 

Colação de Grau 
Data: 06/12/2022 
Hora: 19h 
Local: Ginásio do Colégio Perpétuo 
Traje: Beca 

- 1 certificado (alegórico), canudo personalizado e aluguel da beca; 
- Iluminação do local e sonoplastia; 

- 03 a 05 boxes com estúdios montados para fotografia (fotos somente com a empresa contratada*); 
- Fogos indoor ou chuva de prata e cadeiras para os alunos formandos; 

- Tablados, mestre de cerimônia e cerimonial; 

- 03 convites de luxo em formato de fotografia; 

- 02 convites para cadeira (no dia da Missa) + 4 para arquibancada; 

- 04 convites para cadeira (no dia da Colação) + 4 para arquibancada; 

- Ornamentação do ginásio com: painel iluminado com símbolo da escola, passadeira vermelha iluminada e arranjos de flores. 

 



 

 

 
Devolver na secretaria até dia 07/06 (terça-feira) SOMENTE essa parte 

 

 
     
           FORMATURA 2022 

 

ADESÃO AOS EVENTOS DE FORMATURA DO ANO DE 2022: (    )  VAI PARTICIPAR 
 

 

 

FORMATURA DO ANO DE 2022: (    )  NÃO VAI PARTICIPAR 
 

 
 
 

 

Nome do aluno:  Turma/turma:  _ 

Nome completo do responsável: _  _ _ 

Telefone: __    __ email: _ _ 

Data do pagamento: _ / junho de 2022 

Condição de pagamento: (   ) dinheiro (  ) cartão 

Autorizo a divulgação dos dados acima à empresa de fotos (Lembramos que não há obrigatoriedade alguma de as famílias em 

adquirir álbum de formatura ou fotos digitais). 

 
    Assinatura do responsável  _____________________________________  

 

Nome do aluno:  Turma/turma:  _ 

Nome completo do responsável: _  _ _ 

Telefone: __    __ email: _ _ 

 
    Assinatura do responsável  _____________________________________  


