
 
Circular 118 

São Paulo, 01 de dezembro de 2020 

 

Aos alunos, pais e responsáveis dos ciclos da Educação Infantil “ Pré II”, Ensino 

Fundamental “9º anos” e “3ª ano” do Ensino Médio.  

 

Assunto: Colação de Grau 2020. 

 

Levamos ao conhecimento dos alunos, pais e responsáveis das séries e anos de             

encerramento de ciclo, que nossa cerimônia de Colação de Grau será oferecida como             

cortesia para a família do formando que não tenha pendência junto ao            

departamento financeiro do Colégio. 

 

Celebrarmos este momento marcante na vida de nossos alunos da educação básica            

com muita alegria, é o sentimento de mais uma etapa concluída. A colação será no dia 10                 

de Abril de 2021 e neste momento não podemos afirmar se a cerimônia será presencial               

ou virtual, pois o cenário ainda é incerto em detrimento da pandemia do covid-19, desta               

forma seguiremos a legislação vigente do momento e informaremos detalhadamente os           

horários, e demais informações, em fevereiro de 2021. 

  

Para a realização do vídeo de retrospectiva necessitamos de duas fotos do            

aluno, sendo uma foto recente e outra da infância - de preferência, e se possível, uma                

imagem somente com o formando. 

Favor enviar as fotos com identificações de nome completo e série do formando para              

o email - colacaocolegiodelta2020@gmail.com. 
 

Escolha de orador da turma e professor paraninfo: Pedimos aos formandos que            

escolham os alunos oradores e professor paraninfo de 2020 seguindo os critérios descritos             

abaixo: 

 

Pré II - O paraninfo será o professor titular da sala e o orador de turma será indicado,                  

informado e preparado em tempo útil, seguindo os prazos já informados acima;  

9ºs Anos e 3º Médio - responder aos formulários específicos - através dos links abaixo,               

para registrar seu voto tanto para professor paraninfo, quanto para orador de turma. 

  

 

 

Importante: À família que possui pendências nas mensalidades do colégio,          
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pedimos, caso queira participar, que entre em contato com o departamento           

financeiro do colégio. Por se tratar de cortesia, o evento de colação somente é              

aplicável para as famílias adimplentes, nos demais casos a participação só será            

autorizada mediante ao pagamento de R$2.000,00 ou acerto das mensalidades          

pendentes. (Valor padrão do evento por aluno à vista ou em 2x no cartão de               

crédito).  

 Contamos com a adesão total de nossos alunos.  

Gratos! Equipe Colégio Delta 


