CIRCULAR Nº 028/2021 – EF – 9º ANO: FORMATURA
Vila Velha, 04 de outubro de 2021
Senhores Pais/Responsáveis e caros alunos,
O esperado momento da simbólica cerimônia de colação de grau (Formatura - 9º ano) está chegando.
Este ano, vamos dividir as unidades, para que consigamos cumprir com tranquilidade os protocolos de
segurança sanitária. Vamos às informações:

UNIDADES: VILA VELHA E PRAIA DO CANTO
Data:

09 de novembro (terça-feira)

Horário:

20h

Local:

Centro de Convenções de Vitória

UNIDADES: JARDIM DA PENHA E JARDIM CAMBURI
Data:

10 de novembro (quarta-feira)

Horário:

20h

Local:

Centro de Convenções de Vitória

ATENÇÃO: Os alunos devem chegar ao local até 19h, para vestirem a beca e para a preparação
da entrada.
Ao chegarem ao Centro de Convenções de Vitória, os alunos serão encaminhados aos profissionais lá
presentes, separados por unidade, para colocação da beca e dos adereços. Nesse momento, para melhor
organização, não será permitida a presença de acompanhantes.
A cerimônia ocorre, em média, no tempo de 1 hora. Após a finalização da cerimônia, os alunos poderão,
junto aos familiares e amigos, fotografar em estúdios disponibilizados para esse fim, em
local específico;
Não serão ofertadas comidas e bebidas;
O custo do passaporte de participação na cerimônia de formatura por aluno é de R$ 180,00 (inclui beca
do formando);
O pagamento deve ser feito entre os dias 04 de outubro e 29 de outubro de 2021 na tesouraria da
unidade em que o aluno estuda. Após essa data (29/10), nenhum aluno poderá mais
adquirir passaportes.
Forma de pagamento: à vista ou em até 2x no cartão de crédito.
Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 – (27) 3024 7201
Rua Pessegueiros, 44, Itapuã, Vila Velha – Cep. 29107-230 – (27) 3325 1001
Rua Eugenílio Ramos, 1005, Jardim da Penha – Cep. 29060-130 – (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 – (27) 3025 9150
Rua Judith Leão Castello Ribeiro, 425, Jardim Camburi – Cep. 29090-720 – (27) 3317 4832

Ao adquirir seu passaporte no valor total de 180 reais, o aluno receberá, posteriormente, em sala de
aula, 4 ingressos, sendo um do próprio estudante e três para convidados (esses – os convidados – com
entrada franca). Esse é o máximo de convidados por aluno, sem exceções;
No ato da entrada, além de portarem os ingressos, o aluno e seus convidados deverão apresentar o
comprovante de vacina (pelo menos 1 dose), além, é claro, de usarem, obrigatoriamente, máscara de
proteção sobre nariz e boca.
No dia do evento, os alunos do 9º ano vespertino serão liberados às 15h30min.
ATENÇÃO
Ressaltamos que essa solenidade é de caráter totalmente simbólico, não significando garantia de
aprovação do aluno ou da aluna. Portanto, os responsáveis são livres para decidirem se os filhos
devem participar ou não.

Em caso de dúvida, entrem em contato com a nossa equipe pelos canais oficiais disponíveis no site
da escola.
Atenciosamente,

EQUIPE UP
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