
 

 
 
 
Circular 22/2019 

Santa Maria, 13 de março de 2019 
 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 
 
É com alegria que a Direção do Colégio Marista Santa Maria se dirige às famílias dos estudantes terceiranistas 
do ano de 2019 para tratar de assuntos relativos aos eventos que marcarão o ano de despedida da Educação 
Básica. Já reunimos os estudantes e repassamos diversas informações a respeito dos encaminhamentos do 
ano. Em especial, enfatizamos que todas as ações que celebram a trajetória dos estudantes e integram as 
comemorações de formatura estarão conectadas e serão realizadas mediante acordos prévios e orientações 
específicas. 
 
Estas combinações serão válidas para os momentos de integração, os dias “D”, os dias de formação, a Gincana 
e a Festa Junina. Assim como para os dois momentos de celebração e de festa que teremos no mês de 
novembro: a Cerimônia de Conclusão do Ensino Médio e a Festa de Formatura. 
 
Com relação à Festa de Formatura, diferente das outras ações, é considerada uma alternativa para o 
estudante, pois requer um investimento financeiro específico da família e a adesão ao contrato individual 
oferecido pelo fornecedor. Entretanto, iremos realizar todos os esforços para que este evento seja 
organizado da maneira mais transparente e eficiente, envolvendo o maior número possível de estudantes. 
 
Para isto, o primeiro passo foi dado, formamos uma Comissão de Formatura dos estudantes. Cada uma das 
duas turmas do 3º ano do EM indicou estudantes que irão representar os seus pares em momentos de 
definição. Também já temos os pais que formarão esta Comissão assessorando os estudantes nas decisões.  
 
Conheça a Comissão: 
 

ESTUDANTES 
Turma 301 Turma 302 
Juliana Castilhos Reckziegel Fernanda de Freitas Sardi 
João Praetzel Mantovani Maria Antônia Saccol da Costa 
Isadora Vieira Pradebon Pietro Giovanni Realini Biachi 
 Daniel Buzanello 
 Renata Raldi 

 

PAIS 
Ana Gabriela de Freitas Saccol – mãe da Maria Antônia Saccol da Costa 
Carla Maria Buzanello – mãe do Daniel Buzanello 
Adriana Stieler Bohrer– mãe da Bárbara Stieler Bohrer 
Márcia Keske Soares – mãe Maíra Keske Soares 

 
Em um primeiro momento, iremos realizar uma reunião com a Comissão de Formatura (estudantes e pais) 
para alinhar algumas situações. Posteriormente, convocaremos uma assembleia de pais e estudantes para 
deliberações e definições. Temos confiança em um excelente ano letivo e na realização de momentos 
celebrativos inesquecíveis, que homenagearão a trajetória destes estudantes. Contem com a Direção e a 
equipe de Coordenação para suas demandas. Certos de sua compreensão,  

 
                                                                  Atenciosamente, 

Carlos Henrique Pires Sardi 
Diretor 

 


