
 

 

Brasília, 10 de novembro de 2021. 

   

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

 

Conforme é do conhecimento de todos, historicamente, o Colégio CIMAN realiza a solenidade de 

formatura do Ensino Médio no Teatro Pedro Calmon, do Quartel-General do Exército, no Setor Militar Urbano, 

reunindo famílias e amigos para um momento repleto de alegria e emoção. Entretanto, devido à crise sanitária 

que atravessamos, excepcionalmente neste ano, será realizada uma celebração de formatura em formato 

adaptado para as possibilidades atuais, preservando-se, porém, a oportunidade de confraternização e de 

comemoração das famílias, dos educadores e, especialmente, dos estudantes por essa grande conquista. 

 

Para isso, além de horários exclusivos para cada turma, adotaremos um formato presencial com 

distanciamento entre os presentes e número reduzido de convidados.  

 

Esclarecemos que as famílias também poderão fazer seus registros, porém, não será permitida a 

entrada de fotógrafos profissionais e os presentes não podem levantar-se das cadeiras durante as 

apresentações.  

 

Assim sendo, serão disponibilizados 4 convites para cada família assistir à formatura de seu(sua) filho(a).  

 

Solicitamos sua especial atenção ao que segue. 

 

1) Datas da celebração de formatura 

 

 4/12/21 – Formatura da 3ª série A, às 9h 

 4/12/21 – Formatura da 3ª série B, às 10h10 

 4/12/21 – Formatura da 3ª série C, às 11h20 

 

 

Obs.: os horários das celebrações poderão sofrer alterações de acordo com o número de adesões 

efetivadas.  

 

2) Custo operacional 

 

A adesão ao evento prevê o pagamento da quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) referente ao aluguel da 

beca e ao canudo, a ser paga até 19/11/21. 

 

Para confirmar a participação de seu (sua) filho(a), é necessário preencher e entregar o termo de 

adesão, o termo de ciências e anuência (anexos) e o pagamento à Coordenação até o dia 19/11/21.  

 

Desde já, agradecemos a atenção, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Com amizade, 

                                                              

      
 

        
Leise Protta Lanna Débora Vasconcelos Souto 

Coordenadora pedagógica Orientadora educacional 

 


