COLÉGIO SANTA TERESA DE JESUS
Av. Cavalhada, 2250 – Fone: 3398-7815 – www.stateresa.com.br
Porto Alegre, 24 de maio de 2018.

Prezados Familiares e Estudantes,
A conclusão do Ensino Fundamental é um momento importante na vida dos estudantes, que fecham um
ciclo e inauguram um novo momento de aprendizagem e autonomia. Por esse motivo propomos algumas atividades
para marcar essa passagem.
Este documento tem a finalidade de orientar e informar acerca da realização e planejamento da Cerimônia e
outras atividades referentes à Conclusão do Ensino Fundamental.
Para essa organização os alunos terão o apoio do SOE (Maira). O processo envolve a contratação da empresa
que fará a decoração, confecção das camisetas, contato com os familiares/responsáveis e a organização geral do
evento. Lembramos que a cerimônia é uma celebração de conclusão e não se configura uma “formatura” como a
que acontece com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio.
Desta forma, qualquer solicitação dos estudantes referente ao evento deverá ser feita através do SOE que
fará os encaminhamentos devidos à Direção da Escola. Para tanto, solicitamos que estejam atentos às orientações
que seguem.
1. COMISSÃO DE FORMATURA
No início do ano foi realizada a eleição da comissão de formatura de cada turma que tem por objetivo
representar os demais colegas em decisões e ações que envolvam a realizações das atividades de encerramento.
2. ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO
As turmas 91 e 92 tiveram a oportunidade de arrecadar fundos no Festival do Sorvete com a venda de pastéis
em parceria com o Grêmio Estudantil da escola. Na Festa Junina do colégio que acontecerá no dia 09/06, as turmas
terão um espaço para a venda de doces, também visando a arrecadação de fundos. Essa arrecadação tem por
objetivo o pagamento das despesas da turma com a decoração e o valor da confecção de camisetas que os alunos
usarão na cerimônia.
3. CELEBRAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS:
A celebração de Ação de Graças é o momento em que a escola, família e estudantes se reúnem para
agradecer tudo que foi vivenciado até o momento. Esse agradecimento se dá em forma de Missa e acontece no
Espaço Cultural STJ. A data e horário desse evento será mandada em informativo posteriormente.
4. CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO:
A cerimônia de encerramento é o evento que marca a passagem do Ensino Fundamental para o Ensino
Médio. Esse é o momento onde os estudantes comemoram o encerramento desse ciclo de aprendizagem em
um momento formal junto à sua família, colegas e escola.
Algumas informações sobre a cerimônia:

 Os estudantes poderão confeccionar uma camiseta que represente a turma para usar nesse dia. Poderão
combinar a cor e tipo das calças e sapatos para uniformizar a vestimenta. Ressaltamos que a camiseta
escolhida (desenho e dizeres) deve estar de acordo com filosofia e proposta da escola, sendo assim,
combina-se que antes da confecção da mesma, a comissão de formatura apresente sua ideia para o SOE;
 A decoração do ambiente é de responsabilidade das turmas e supervisionada pelo SOE. Sugere-se que se
façam no mínimo 02 orçamentos com empresas especializadas para que as turmas façam a escolha final;
 A escola indica um fotógrafo que vem ao dia do evento. As famílias não têm o compromisso prévio de
comprar as fotos, mas se houver interesse podem fazer as combinações diretamente com o profissional;
 A Escola está aberta para indicações de profissionais tanto para a decoração quanto para as fotos do
evento;
 A data e horário desse evento será mandada em informativo posteriormente.
Não são permitidas aos estudantes as seguintes ações:
A. Venda de alimentos nos recreios, em virtude do contrato entre Cantina e Escola;
B. Venda de quaisquer outros produtos que não tenham sido combinados entre Direção e estudantes.
5. REUNIÕES


Todas as reuniões entre a Comissão de Formatura e a Escola (SOE/Direção) serão agendadas previamente e
comunicadas aos professores para que os alunos sejam liberados das aulas sem prejuízo à sua
aprendizagem;



Caso seja necessária alguma reunião entre pais e escola, essa será comunicada através de informativos
entregues aos estudantes.



IMPORTANTE:

O Colégio assume a tarefa de auxiliar as turmas em todas as atividades relacionadas à Celebração de ação de
graças e à Cerimônia. Portanto, NÃO nos responsabilizaremos por eventos extras como festas, viagens e outros.
Esses, se ocorrerem, serão de responsabilidade dos familiares e estudantes.
Direção e SOE

Favor recortar esta parte e entregar à Auxiliar de Disciplina (Patrícia) até o dia 01/06/2018
ORIENTAÇÕES GERAIS 9º ANOS
Eu,

_______________________________________________________,

responsável

pelo

(a)

estudante

_______________________________________________, turma ______, confirmo estar ciente do conteúdo
enviado no informativo “Orientações Gerais – 9º anos”.
__________________________________________
Assinatura do Responsável

