
 

 
 

Circular    65/2019                

                                                                                                 Santa Maria, 18 de abril de 2019 

                
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
 

Com alegria nos dirigimos aos pais e responsáveis dos estudantes terceiranistas que estão 
realizando a caminhada de despedida da vida escolar neste ano letivo de 2019. 
Até o momento todas as ações conectadas com esta despedida têm sido realizadas com êxito e com 
alegria por parte de todos. O nosso dia de formação em Itaara/RS foi fantástico e os movimentos de 
integração entre eles têm sido um sucesso. 
Na mesma linha, apresentamos para vocês o trabalho da Comissão de Formatura, composta por 8 
estudantes das duas turmas, 4 pais de estudantes e pela Direção. Temos nos reunido com 
frequência e alinhado todas as proposições deste ano de despedida, em especial para a Cerimônia 
de Encerramento do Ensino Médio e para a Festa de Formatura. Estas atividades já constam no 
nosso Calendário Escolar. A Cerimônia ocorrerá no dia 14/11, à noite, no Colégio, e a Festa 
acontecerá no dia 15/11, também à noite, no Avenida Tênis Clube. 
O momento da Cerimônia é de presença obrigatória para todos os estudantes. Nele iremos celebrar 
a caminhada escolar de cada jovem e comemorar sua vida e suas conquistas. Já a festa de formatura 
é opcional, por adesão, mas estimulamos a participação de todos. 
A Comissão de Formatura tem trabalhado bastante para oferecer aos estudantes os melhores 
serviços para este momento da celebração. Já manteve contatos com clubes, produtoras e 
empresas de alimentação. Analisou propostas, fez considerações e negociou possíveis valores. 
Para dar andamento aos processos da festa e para apresentar aos senhores pais o pacote de serviços 
propostos, convocamos as famílias para uma reunião na próxima segunda-feira, dia 22 de abril, às 
19h, no Salão de Atos do Colégio Marista Santa Maria. Neste encontro esclareceremos dúvidas e 
definiremos o grupo de estudantes que vai aderir à proposta, ação indispensável para a 
continuidade do planejamento. 

 
Contamos com a sua participação neste processo tão importante para nossos estudantes. 

 
 
                                                               Atenciosamente, 

 
Comissão de Formatura Ensino Médio 

 


