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• As cerimonias de formatura come9arao pontualmente; portanto, todos os pais e convidados
devem chegar ao local de formatura antes do inicio da cerimonia. Os atrasados nao poderao
sentar-se antes da conclusao da apresenta9ao das bandeiras e do canto do hino nacional.
Lembre-se de que ha centenas de convidados participando das cerimonias de formatura,
portanto, fa9a todo o possivel para chegar mais cedo.

Formandos 

• Todos os formandos precisarao usar mascaras de prote9ao facial para entrar nas instala96es,
que devem ser usadas durante toda a dura9ao da cerimonia. Tambem serao implementados
procedimentos de distanciamento social.

• Os alunos devem se lembrar que sua conduta e responsabilidade durante as cerimonias de
formatura e ensaios devem seguir as normas estabelecidas pelo C6digo de Conduta de
Estudante Secundario.

• Os alunos devem seguir os procedimentos protocolares e a programa9ao de eventos conforme
estabelecidos e revistos no ensaio de formatura.

• Os capelos de formatura devem ser usados em todos os mementos.
• Os alunos devem reconhecer a importancia da cerimonia de formatura e se trajar

adequadamente.
• O programa de formatura vai designar os alunos autorizados a se dirigir aos formandos e a  turma.

Nenhum aluno podera se dirigir ao publico sem a autoriza9ao expressa do diretor da escola.
• Dispositivos ruidosos, incluindo cornetas de ar comprimido ou apitos, nao sao permitidos no local

de formatura e seu uso e estritamente proibido.
• 0 lan9amento de bolas de praia, bal6es ou outros itens semelhantes e estritamente proibido

durante a cerimonia de formatura.
• Nao se permite o lan9amento de confete durante a cerimonia de formatura.

Pedimos que todos os pais, alunos e convidados adotem uma conduta respeitosa. Os alunos e 
participantes podem ser retirados da cerimonia de formatura se seu comportamento ou conduta 
forem inapropriados e desordeiros. Para confirmar que esta ciente da importancia do decoro e 
etiqueta adequados na cerimonia de formatura, assine e envie esta carts ao diretor da escola de
seu fi/ho(a). 

Nome do Aluno(a) 

Nome da Escola 
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Confirmo o recebimento da presente carta 
Pai/Mae ou Responsavel 

o ert . Runcie
Superintendent of Schools 
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