BOLETIM INFORMATIVO COLÉGIO NOVO RUMO
Dez / 2019

Prezados Senhores Pais e Formandos,
Servimo-nos da presente para informar-lhes que nós da PEOPLE FORMATURAS seremos os responsáveis
pelo evento de Colação de Grau e Baile de Gala, cobertura fotográfica e de vídeo dos assuntos
relacionados à formatura das turmas do Ensino Fundamental II e Médio. Para tanto, informamos abaixo os
valores para participação nesse evento.

COLAÇÃO DE GRAU
Espaço
Espaço Bertolazzi
Endereço: Av. Luiz Dumont Villares, 707 - Santana
Data: 19/12/2019
Horário: 20:00

Estrutura & Ambientação
Floral
Montagem mesa solene e cenário em ponto estratégico para fotografias.
Foto/ Filmagem
01 Dvd contendo a filmagem do evento e 01 Cd de fotos contendo as imagens feitas por nossos fotógrafos
no palco e cenário.
Trajes
Locação de becas modelo americano, confeccionadas em micro fibra, com finíssimo acabamento (tamanhos
diversos), acompanhando lenço na cor do curso. OBS.: As provas (medidas), entrega e devolução das
becas serão feitas no dia do evento.
Obs. Para o evento, o traje será esporte fino.
Atração Musical
DJ
Contratação de um dj para tocar durante o evento.
Audio & Visual
Telão para projeção simultânea do evento.
Gráfica
08 Convites (sendo 01 para o formando)
Confeccionado em papel couchet com selo de segurança.
Convite Luxo
Confecção de convites de luxo, miolo em papel couchê com impressão, sendo que o modelo e a definição
de materiais serão desenvolvidos pelo nosso Depto. de Artes.
Canudo
Confecção de canudos em papel lunar, com gravação em "hot-stamping", filetes dourados ou prateados
Staff Operacional
Mestre de cerimônia, contratação de um profissional gabaritado para apresentação da Colação de Grau.
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Coordenação e Apoio
Equipe altamente qualificada para a organização dos momentos mais importantes do evento: produção e
montagem, organização das salas de formandos, orientador de público.

BAILE DE GALA
Atração musical
DJ
Contratação de um Dj para a apresentação valsa e a balada com show de luzes e efeitos especiais.
Buffet
Contratação de um Buffet com os seguintes serviços:








Coquetel de recepção
Salgados : fritos e assados
Recheaux de massas
Sobremesa – doces variados
Água, refrigerantes , sucos e cerveja
Lanchinho da madrugada
Café da manhã

Balada
Distribuição de adereços para os Formandos.Contratação do Robô de Led para abertura da pista.
Coordenação e Apoio
Equipe altamente qualificada para a organização dos momentos mais importantes do evento: produção e
montagem, organização das salas de formandos, orientador de público.
Mestre de cerimônias
Contratação de um profissional gabaritado para a apresentação da valsa.
Coordenação e Apoio
Equipe altamente qualificada para a organização dos momentos mais importantes do evento: produção e
montagem, organização das atividades dos formandos, orientador de público.


Por se tratar de um evento não patrocinado, não haverá restrições ao uso de equipamentos de foto
e filmagem.

Custo de participação
R$ 1.580,00 podendo ser pagos em 10 parcelas de R$ 158,00 de Março a Dezembro de 2019


O parcelamento será feito através de cheques pré datados ou cartão de crédito.

* todos os itens descritos nesse boletim são baseados para um número mínimo de 25 formandos pagantes e
participantes. Caso a quantidade de formandos seja menor essa diferença será dividida entre os formandos pagantes e
participantes.

PEOPLE FORMATURAS -

Rua Belchior de Ordas , 523 - Vila Guilherme - Tel. 2901-1412 - São Paulo – Sp.

