Informativo expedido em: 20/07/2021
A Escola Técnica Sandra Silva sente-se honrada em participar ativamente da FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU dos seus alunos!
A FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU é o ato que simboliza a conquista do aluno e da Escola, marcando a transição do crescimento
profissional, que será compartilhado com sua família e amigos!
A FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU é um evento simbólico e opcional, ficando a cargo do aluno optar pela sua participação ou não.
Podem participar da FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU todos os alunos dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
que ao final do curso obtiveram aprovação em todas as disciplinas.
Esperamos desta forma, contribuir carinhosamente para que este evento simbólico e opcional, seja um momento inesquecível e
que represente o encerramento de uma etapa fundamental, assim também iniciando outras oportunidades.
As despesas referentes à FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU são de exclusividade dos formandos, ficando a Escola isenta de
quaisquer ônus.
SOLENIDADE DA FORMATURA/COLAÇÃO DE GRAU
1. DATA, LOCAL E HORÁRIO DA FORMATURA
Data:
09 de outubro de 2021 (sábado)
Local:
Clube dos Subtenentes e Sargentos da Vila Militar
Endereço:
Estrada São Pedro de Alcântara, 1462, Vila Militar, Rio de Janeiro
Horário:
18h30 (os alunos formandos deverão chegar impreterivelmente às 16h30)
O acesso dos convidados será a partir das 16h30.
2. ITENS OFERECIDOS NA FORMATURA
✓ Um(1) Convite com direito de levar até 04 convidados;
✓ Mesa com cadeiras para até 4 convidados;
✓ Bolo decorado para cada aluno (aproximadamente 7
fatias);
✓ Decoração e ornamentação com tapete vermelho;
✓ Iluminação especializada;
✓ Mesa solene e arranjo para a mesma;
✓ Som e operador para realização do evento;

✓ Beca completa para cada formando (sendo devolvida após
a formatura);
✓ Canudo gráfico para cada formando;
✓ Mestre de cerimônia.
✓ Assessoria para vestimenta das becas;
✓ Equipe de recepcionistas;
✓ Coordenador de eventos;
✓ Chuva de Prata.

4. DA PARTICIPAÇÃO E DO PAGAMENTO
Para participar da formatura, será cobrada uma taxa simbólica, com as opções de pagamentos descritas abaixo.
O pagamento deverá ser feito no financeiro da escola, até o dia 10/09/21. No ato do pagamento, o aluno deverá recortar e
entregar o canhoto abaixo, devidamente preenchido e assinado.
As opções abaixo podem ser pagas à vista ou através de Cartão de crédito parcelado em até 10x com juros do cartão
Opção 1 - R$ 250,00
Opção 2 - R$ 350,00
❖ Todos os itens descritos acima (item 2);
❖
❖ Uma(1) foto 15x21cm que ficará disponível na mesa do aluno ❖
no dia da Formatura e que deverá ser feita no calendário de
datas descritos no verso deste informativo.
❖

Todos os itens descritos acima (item 2);
Uma(1) foto 15x21cm que ficará disponível na mesa do aluno
no dia da Formatura e que deverá ser feita no calendário de
datas descritos no verso deste informativo;
Todas as fotos em alta resolução liberado por link no e-mail
sem limite de fotos.

A Escola solicita a colaboração quanto à doação de 1 kg de alimento não perecível a ser entregue no dia e local da formatura.
recortar aqui 
CONFIRMO MINHA PRESENÇA NA FORMATURA DE 09/10/2021 (CURSOS TÉCNICOS).
Aluno(a): _______________________________________________________________________CPF_________________________
Curso Técnico em: _____________________________________________________ Turma: _______________________________
Opções de Pagamento: (

) À vista

(

) Cartão de Crédito
Data: ____/_____/________

_________________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

INFORMAÇÕES REFERENTES A EMPRESA IMPACTO FORMATURAS E EVENTOS
TELEFONES: (21) 98602-3424 / 99730-0373 / 97881-2999
E-mail: impactoformaturaseventos@gmail.com
Faceboock: IMPACTO
OBSERVAÇÕES
•

Os formandos que irão ler os juramentos e entregar placas de homenagem aos professores deverão apresentar-se às 16h30,
sob a condição de serem substituídos.

•

Não será permitida a utilização de faixas ou cartazes, pelos formandos, no palco, bem como de qualquer tipo de adereço
estranho às vestimentas talares (becas).

•

Sugerimos que os formandos usem, por baixo da beca, roupas leves e sapatos e/ou sandálias confortáveis.

DATAS DAS FOTOS A SEREM REALIZADAS NAS UNIDADES ESCOLARES
Unidade Bonsucesso

Unidade Campo Grande

Unidade Queimados

07/08/2021 das 10h às 14h

04/09/2021 das 10h às 14h

11/09/2021 das 10h às 14h

•

A Escola Técnica Sandra Silva procurando aprimorar os serviços prestados, firmou parceria com a empresa IMPACTO
FORMATURAS E EVENTOS através de contrato para planejar, organizar e produzir a cerimônia de colação de grau dos alunos
dos Cursos Técnicos, dando a oportunidade a todos de celebrar o importante ato acadêmico em alto nível.

•

Como contrapartida, a IMPACTO tem total exclusividade na produção e comercialização dos serviços opcionais de fotografias
profissionais, sem obrigatoriedade de aquisição posterior por parte dos alunos.

•

Todos os formandos são fotografados pela equipe de fotógrafos da IMPACTO no dia da cerimônia.

•

Além das fotos oficiais, os formandos poderão ser fotografados pelos fotógrafos da IMPACTO, junto com seus colegas,
professores, familiares e amigos.

•

Não será permitido o acesso de fotógrafos profissionais e de equipamentos fotográficos e de filmagem profissionais e
semiprofissionais para registro de imagens.

•

Somente será permitido entrar no evento com máquinas fotográficas amadoras do tipo "mire-e-clique" portátil, compacta, com
flash embutido.

•

Os cenários especialmente montados para fotografias são de uso exclusivo da equipe de fotógrafos da IMPACTO.

•

Vale ressaltar que a Escola Técnica Sandra Silva não tem vínculo algum com a execução e a comercialização dos serviços
opcionais de fotografias e, por isso, não dispõe de informações a esse respeito.

