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Este é um momento para
olhar em frente, seguir rumo
a um futuro brilhante.
Conquiste seus objetivos e
torne sonhos em realidade.
Equipe Mendel Vilas
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Lauro de Freitas, 13 de agosto de 2018.
Estamos nos aproximamos de um momento crucial na vida dos
nossos queridos educandos, a finalização da jornada educativa junto ao
Ensino Médio.
Uma longa caminhada repleta de desafios, conquistas e vivências
inesquecíveis que ficarão para sempre gravadas em nossas memórias e
em nossos corações.
Para tornar este momento inesquecível, organizamos com muito
carinho e envolvimento de todos a Cerimônia de Conclusão dos
estudantes da 3a Série do Ensino Médio do Colégio Mendel Vilas 2018.
DIA: 05/12/2018 (quarta-feira)
LOCAL: Teatro Diplomata (enviaremos convite posteriormente)
HORÁRIO: 19h
ENSAIO GERAL:
 Dia: 27/11/2018 (terça-feira)
 Horário: 13h 30 min às 17h
 Saída e Retorno: Colégio Mendel Vilas com ônibus do Colégio.
 Participantes: Alunos que integram a Comissão de Formatura,
Mestres de Cerimônia, Oradores e músicos –
devidamente autorizados pelos pais/responsáveis.
 Acompanhantes: Vice-Diretora
Contamos com a participação de todos e nos colocamos à
disposição para os esclarecimentos necessários.
Equipe Mendel Vilas
Obs: Ressaltamos que o Colégio não tem nenhum vínculo com as
comemorações programadas pelos estudantes para o momento
posterior à formatura.
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PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, OBSERVEM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:
TRAJE:
 Traje para convidados: Esporte Fino
 Traje para alunos:

Masculino:
Smoking (camisa a rigor, blazer e calça preta, gravata borboleta
azul, faixa da cintura azul e sapato preto).
Para facilitar a aquisição do traje, solicitamos o comparecimento da
empresa “La Fiesta” (aluguel de smoking), no dia 13/09/2018 (quintafeira) para tirar as medidas de todos os alunos.
Fica a critério da família contratar os serviços da La Fiesta para o
aluguel do traje. Contato: (71) 98133-6881/ 3347-8830. Responsável Sra.
Ester. (Empresa opcional)
Valores:
 R$180,00 (cento e oitenta reais), sem o sapato.
 R$210,00 (duzentos e dez reais), com o sapato incluso.
O pagamento do valor do aluguel do smoking deverá ser feito da
seguinte forma:
 50% no dia 13/09/2018 (quinta-feira).
 50% finais até o dia 12/10/2018 (sexta-feira), junto à secretaria
da escola, que estará repassando para La Fiesta nesta data,
impreterivelmente.
O traje será entregue no dia 04/12/2018 (terça-feira) às 9h, no
colégio.
Os trajes deverão ser devolvidos no dia 06/12/2018 (quinta-feira),
no Colégio Mendel Vilas às 9 h, momento em que a empresa estará com
um funcionário procedendo ao recebimento. Caso não seja possível a
devolução do traje nesta data, o mesmo deverá ser entregue na sede da
empresa.
Feminino:
 Traje - vestido longo azul.
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FOTOS:
Para a cobertura do evento contaremos exclusivamente com os
serviços de imagens do Fotógrafo Ivan Machado (Empresa parceira para
cobrir o evento). Para os interessados na contratação desses serviços
seguem os seguintes informações:
 Pacote de 10 fotos, no tamanho 20 x 25 cm, valor R$ 10,00 (dez
reais) cada foto.
 As famílias interessadas terão a opção de pagar as 10 fotos de
forma antecipada, realizando o depósito no valor de R$100,00
(cem reais) na seguinte conta:
 BCO Santander
 Agência 2135
 Conta nº 010106045
 CPF 35265914072
 Enviar comprovante para o email mac.ivan@hotmail.com
 Os alunos interessados devem preencher a autorização que segue
em anexo.
 Se não houver a confirmação da utilização dos serviços de
fotografia até quinze dias antes do evento, poderá ser feito
diretamente com os profissionais do Estúdio Fotográfico Ivan
Machado no dia e local da formatura.
 Contato:
 Email – mac.ivan@hotmail.com
 Cel: (71) 981965182
TEATRO, SOM, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO:
 Taxa:
 R$ 300,00 (trezentos reais) referente às despesas com a
organização do evento, parcelada em 02 vezes com datas
programadas para 05/9/2018 e 05/10/2018.
 O pagamento das parcelas deverá ser efetuado na Secretaria
do Colégio, observando as datas acima citadas.
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