Comunicado nº 61

Curitiba, 03 de setembro de 2018.
Senhores Pais e Estudantes - TERCEIRÃO/2018

Assunto: Convites extras para o Jantar Dançante e Sessão Solene de Formatura
Estamos nos aproximando da realização das festividades de Conclusão do Ensino Médio. Para darmos
sequência à organização desse evento, pedimos a gentileza dos senhores pais retornarem até dia 31/10/2018 (4ª
feira) a ficha abaixo devidamente preenchida, juntamente aos valores, que podem ser pagos a vista ou com
cheque pré-datado para o dia 09/11/2018 (6ª feira).
PROGRAMAÇÃO
Missa em Ação de Graças do TERCEIRÃO: Na Igreja Sant`Ana, no dia 04 de dezembro (terçafeira), às 20h. Traje dos formandos: calça jeans e camiseta especial.
Jantar Dançante do TERCEIRÃO: Restaurante Dom Antonio, no dia 06 de dezembro (quintafeira), 19h, no Salão Romano, com capacidade para 600 pessoas. Endereço: Avenida Manoel Ribas, nº 6121,
Santa Felicidade Fone 3273-3131. IMPORTANTE: Cada formando terá a possibilidade de adquirir mais 15
convites (aproximadamente), além dos 03 três previstos pela Comissão de Formatura. Vale informar que
crianças de qualquer idade contarão como um convite, pois ocupam o mesmo lugar de um adulto. A partir
do dia 01/11, os lugares que não forem utilizados, poderão ser comprados por ordem de procura dos
formandos, até preencher a capacidade do Restaurante em seus 600 lugares.
Convites adicionais: o valor por pessoa será de R$ 73,00 (adulto), R$ 37,00 (criança de 6 a 10 anos),
crianças de zero a 05 anos não pagam, porém é preciso informar quantas crianças para prever-se lugar à mesa.
Traje dos estudantes: Esporte fino – meninos: terno e gravata; meninas: vestido.
Está incluso no jantar: refeição, aperitivo, refrigerante, água, vinho colonial, sobremesa, cabine de
fotos, decoração, som mecânico com DJ, cerimonial e seguranças.
Foto e Vídeo: Empresa S TWO Formaturas e Eventos - Endereço. Avenida Santos Dumont - Bairro São
Gabriel - Colombo - Loja 10 Fones: 3562-0779/99566-7848 stwoeventos@outlook.com Contato: Simone
Nogueira. A Empresa fará contato com os pais e/ou responsáveis após o Evento.
Maiores esclarecimentos com as Coordenadoras Simone e/ou Ana Maria.
Atenciosamente,
__________________________________
Simone Gianesini - Ana Maria C. Pimenta
Coordenadora Pedagógica - Orientadora Educacional

_________________
Ir. Edith Zinkowski
Direção

 --------------------------------- Preencher e devolver até dia 31/10/2018 (4ª feira) na Coord. Pedagógica.
FICHA DE CONFIRMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO JANTAR DANÇANTE – TERCEIRÃO
ESTUDANTE:______________________________________________________________________________
PARTICIPARÁ DO JANTAR DANÇANTE
06/12/2018 (5ª feira)
(
) SIM
(
) NÃO
PREENCHA OS ITENS ABAIXO:
( 3 ) ADULTOS (Formando, mais dois adultos, incluso na taxa de formatura).
(
) ADULTOS R$ 73,00 (INDIVIDUAL). Obs. Acima de 11 anos valor integral.
(
) CRIANÇAS de 6 a 10 anos pagam R$ 37,00.
(
) CRIANÇAS de zero a 5 anos não pagam, porém é preciso informar sua presença para prever lugar à mesa.
TOTAL PAGO: R$ _________________________________________________________________________
(
) TOTAL DE LUGARES PREVISTOS À MESA
Obs. A Ficha de adesão devá retornar, impreterivelmente, até o dia 31 de outubro (4ª feira), juntamente aos
devidos pagamentos, que podem ser à vista ou com cheque pré-datado para dia 09 de novembro, na Coordenação
Pedagógica. Após esta data, não será possível aquisição de novos convites, por determinação do Restaurante.
Caso haja pendência na taxa da Comissão de Formatura, pedimos que os pagamentos sejam efetuados até
dia 16/10/2018 (6ª feira).
Assinatura dos Pais ou Responsáveis: ____________________________ / _____________________________
Convites de Formatura Terceirão 2018

