
 
COMUNICADO 088 – 14/11/2019 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do 2º Período e do 5º Ano 

Assunto: Trajes para a Solenidade de Encerramento 

 
Prezados Pais/Responsáveis,  
 

De acordo com o calendário escolar, no dia 13 de dezembro, sexta-feira, às 19 horas, acontecerá a Solenidade de 
Formatura dos(as) alunos(as) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

Na reunião do dia 05 de setembro, quinta-feira, referente aos preparativos para o referido evento, foram 
escolhidos os seguintes trajes:  
 
Meninos: Camisa Polo branca, bermuda azul escura, tênis preto e meia branca. 
Meninas: Camisa Polo branca, saia plissada azul escura, tênis preto e meia ¾ branca. 
 
                         Imagem meramente ilustrativa                                                              Imagem meramente ilustrativa 
                      dos modelos da bermuda e da saia.                                                               do modelo da camisa Polo. 

                                                                                                       
 

Os senhores(as) deverão providenciar a roupa do seu(sua) filho(a) ou poderão optar pela costureira sugerida pela 
Coordenação Pedagógica, para confeccionar os trajes. 

A costureira virá ao Colégio, no dia 20 de novembro, às 13h30min horas, para tirar as medidas das crianças. Ela 
cobrará R$ 45,00 (tecidos, aviamentos e mão de obra) para confeccionar as saias, bermudas e suspensórios. 

A camisa Polo, feita com malha PV, será confeccionada pela Maximiano Confecções e custará R$42,00 (quarenta e 
dois reais). 

Favor enviar a confirmação, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro, quarta-feira, juntamente com 50% do 
valor total. O restante deverá ser pago até o dia 10 de dezembro, data final para entrega das roupas. 
 
Atenciosamente, 
 

Coordenação Pedagógica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIRMAÇÃO PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES DE FORMATURA 
 

Eu _____________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
____________________________________________________, solicito a confecção do traje de formatura, no valor total 
de R$87,00 (oitenta e sete reais) 
Eu _____________________________________________________________________, responsável pela aluna 
____________________________________________________, não solicito a confecção do traje de formatura, no valor 
total de R$87,00 (oitenta e sete reais) 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável 

______ de novembro de 2019. 

 



 
COMUNICADO 088 – 14/11/2019 

De: Coordenação Pedagógica 

Para: Pai/Mãe/Responsável por Alunos(as) do 2º Período e do 5º Ano 

Assunto: Trajes de Formatura 

 
Prezados Pais/Responsáveis,  
 

De acordo com o calendário escolar, no dia 13 de dezembro, sexta-feira, às 19 horas, acontecerá a Solenidade de 
Formatura dos(as) alunos(as) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - Anos Iniciais. 

Na reunião do dia 05 de setembro, quinta-feira, referente aos preparativos para o referido evento, foram 
escolhidos os seguintes trajes:  
 
Meninos: Camisa Polo branca, bermuda azul escura, tênis preto e meia branca. 
Meninas: Camisa Polo branca, saia plissada azul escura, tênis preto e meia ¾ branca. 
 
                         Imagem meramente ilustrativa                                                              Imagem meramente ilustrativa 
                      dos modelos da bermuda e da saia.                                                               do modelo da camisa Polo. 

                                                                                                       
 

Os senhores(as) deverão providenciar a roupa do seu(sua) filho(a) ou poderão optar pela costureira sugerida pela 
Coordenação Pedagógica, para confeccionar os trajes. 

A costureira virá ao Colégio, no dia 20 de novembro, às 13h30min horas, para tirar as medidas das crianças. Ela 
cobrará R$ 45,00 (tecidos, aviamentos e mão de obra) para confeccionar as saias, bermudas e suspensórios. 

A camisa Polo, feita com malha PV, será confeccionada pela Maximiano Confecções e custará R$42,00 (quarenta e 
dois reais). 

Favor enviar a confirmação, impreterivelmente, até o dia 20 de novembro, quarta-feira, juntamente com 50% do 
valor total. O restante deverá ser pago até o dia 10 de dezembro, data final para entrega das roupas. 
 
Atenciosamente, 
 

Coordenação Pedagógica 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONFIRMAÇÃO PARA CONFECÇÃO DOS TRAJES DE FORMATURA 
 

Eu _____________________________________________________________________, responsável pelo(a) aluno(a) 
____________________________________________________, solicito a confecção do traje de formatura, no valor total 
de R$87,00 (oitenta e sete reais) 
Eu _____________________________________________________________________, responsável pela aluna 
____________________________________________________, não solicito a confecção do traje de formatura, no valor 
total de R$87,00 (oitenta e sete reais) 
 

__________________________________ 
Assinatura do(a) Responsável 

______ de novembro de 2019. 

 



 


