PROPOSTA DE FORMATURA 2019
Colação de Grau
Local: ANFITEATRO DA FACULDADE ITALO BRASILEIRO – Avenida João Dias, 2046 – Santo Amaro
Data: 12 de dezembro de 2019, quinta-feira às 19h
Valor: R$ 600,00 (parcelado em até 6 vezes de abril a setembro). Não será enviado boleto, o pagamento
deve ser realizado na tesouraria do colégio.
Neste valor estão inclusos aluguel do teatro, aluguel da beca, convites para o formando e convites para convidados (a quantidade dependerá do número de adesão). Havendo disponibilidade venderemos convites extras.
Pedimos que nos enviem a resposta até o dia 27 de março, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente, pois precisamos iniciar os preparativos e alguns prazos se encerram neste mês.

Cruzeiro
Para comemorarmos o encerramento da última etapa dos alunos da 3ª série do Ensino Médio em nossa escola, organizamos um Cruzeiro para que eles possam se divertir e curtir bons momentos com a turma.
O Navio é o Costa Fascinosa e o roteiro será de 4 noites Santos / Camboriú / Ilha Grande / Santos:

Data
16/12/2019 - segunda-feira

ITINERÁRIO
Porto
Santos

Chegada e Saída
18h (saída Porto de Santos)

17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019

Camboriú
navegando
Ilha Grande
Santos

8h (chegada ao Porto de Santos)

-

terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira

Valor por pessoa em cabine dupla externa: R$ 3.095,00 em 10X R$ 309,50 / cabine tripla externa:
R$ 2.783,33 em 10X R$ 278,34 (incluso seguro pessoal + taxas portuárias). Esse valor é aproximado, pois
para fixarmos o valor por cabine é necessário a reserva das mesmas. A tarifa do grupo está em Reais (R$). É
possível que o valor seja alterado, pois será calculado com o câmbio do dia.
Precisamos reservar nossa participação com a agência de turismo o mais rápido possível e os contratos deverão
ser assinados até 27/03, porém precisamos de um mínimo de 15 alunos para essa reserva.
Caso a família queira participar deste momento especial ou para mais informações, procurem Mariza.
Tel.: 5562-3394 - Ramal 123
S.P 14/03/2019

Equipe de Coordenação

FORMATURA - CONCLUINTES 2019
Nome do Aluno:

Série:

Participará do evento da Formatura conforme a proposta:
(
(
(

) Colação de Grau – ANFITEATRO DA FACULDADE ITALO BRASILEIRO R$ 600,00 (9º ano e 3ª EM)
) Cruzeiro (somente para concluintes do Ensino Médio)
) Não participará

S.P. ____/____/ 2019
Assinatura do Responsável

