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Prezadas famílias,
É com muita satisfação que apresentamos nosso projeto para a solenidade de formatura do COLÉGIO

BIÂNGULO, no ano de 2021.
A Studio Formaturas, possui larga experiência nesse tipo de evento. Todo trabalho será realizado por profissionais

altamente treinados e capacitados para fazer com que este momento seja inesquecível para os formandos e convidados.

O EVENTO:

Data: 11 de dezembro de 2021 (sábado).
Local: MINAS HALL - SCEN Trecho 3, Conj. 6 - Asa Norte, Brasília - DF, 70800-130 - http://minashall.com.br.
Horário: Será definido após a finalização das adesões.

Observação: O evento está projetado para o mínimo de 80% de participação dos alunos. Dessa forma, data, local, horário e
a quantidade de solenidades por locação/dia estão sujeitos ao número de adesões.

ADESÃO:
Para aderir à formatura o interessado deve acessar o site do COLÉGIO BIÂNGULO para a emissão do

boleto ou acessar o link abaixo.

http://www.sistemasf.com.br/sistemasf/boletofacil_cadastro.jsp?contrato=004321

Para emitir o boleto é super fácil! Siga os passos:
· Faça o cadastro do formando e clique em CONTINUAR ADESÃO. Aguarde que em seguida outra janela será aberta; ·
Nesta nova Janela, coloque os dados do responsável financeiro (nome e CPF). Clique em EU QUERO ESTE e AGUARDE
que uma nova janela abrirá com o boleto.
· O boleto será emitido automaticamente em nome do nosso laboratório PROFOX FOTOGRAFIA LTDA.

Obs: Caso tenha alguma dificuldade, uma atendente poderá auxilia-los WhatsApp (61) 83222555

VALOR DA ADESÃO: R$330,00 (Trezentos e Trinta reais)
EMISSÃO DO BOLETO: Até 11 de novembro (após essa data não será possível a emissão do mesmo)
O boleto estará disponível para pagamento em até 24h.
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO: 12 de novembro.

ATENÇÃO! ADESÃO ANTECIPADA COM DESCONTO!!!
O formando que pagar até 15 de outubro terá um desconto de R$ 30,00 (trinta reais) e pagará pela participação na

solenidade o valor de apenas R$ 300,00 (Trezentos reais). Vamos considerar como provável formando aquele que emitiu o
boleto e como formando aderido aquele que efetuou o pagamento. Garanta já a sua vaga!

O QUE ESTÁ INCLUSO:
Locação do Espaço; Cenário; DJ; Iluminação; Locação de Cadeiras; Brigadistas; Púlpito; Mesa Diretiva; Seguranças;

Cerimonial; Serviço de água para a mesa de honra; Serviço de portaria; Produção do programa de colação; Equipe de apoio;
Eletricista; Beca; Coordenador de Eventos; Operador de iluminação; Canudos; Recepcionistas; Impressão de ingressos
individuais; Mestre de Cerimônia; Sonorização; Porta Bandeiras, Convite Gráfico, Certificado.



BRINDES

1º BRINDE - APRESENTAÇÃO DA FOTO DE FAMÍLIA: No dia da colação, no momento em que o formando é
chamado para receber o diploma simbólico, será transmitido no telão uma foto do(a) formando(a) com a família:

*A foto utilizada no convite é a foto individual e a foto transmitida no telão é a foto do grupo da família.
*Fotos ilustrativas. Dependendo da quantidade de adesões, poderemos mudar o modelo da beca na colação.

2º BRINDE: POSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA COLAÇÃO A CUSTO ZERO:

Realizaremos uma AÇÃO ENTRE FORMANDOS, através da venda de bilhetes que a STUDIO FORMATURAS
disponibiliza para todos os seus clientes (a ação não é exclusiva para os formandos do Colégio Biângulo). São 30 (trinta)
bilhetes de rifa no valor de R$10,00 (dez reais) cada bilhete. Caso venda todos os bilhetes, o formando arrecadará R$300,00
(trezentos reais) e o valor integral auferido com a venda, ficará com o aluno. Sendo assim, uma vez vendendo todos os
bilhetes,  conseguirá recuperar o valor investido na taxa de adesão para participação na solenidade. Caso opte por não vender



os bilhetes  e mantê-los em sua posse, estará concorrendo ao prêmio, que será o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). A
extração dos  números será através de sorteio realizado pela Loteria Federal em DEZ/2021, conforme indicação que constará
no bilhete  AÇÃO ENTRE FORMANDOS.

MEDIDA DE BECA E PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA:
Após a emissão do boleto, o(a) formando(a) e seus familiares deverão dirigir-se ao estúdio fotográfico da STUDIO

FORMATURAS, mediante agendamento prévio, no endereço: SHVP Rua 04c, módulo 01, lote 01, Vicente Pires - DF (Via
EPTG), código plus (google maps): 5XJJ+5C, a fim de realizar a medida da beca, a fotografia do(a) formando(a) para o
convite e o ensaio fotográfica com a família para a transmissão no telão. Para tanto, os pais ou responsáveis, devem
entrar em contato com a empresa para marcar antecipadamente um horário disponível com a STUDIO FORMATURAS.

Favor observar o calendário abaixo e agendar seu horário pelo WhatsApp (61) 983222555

DATAS E HORÁRIOS DAS FOTOS: 28, 29 e 30 de Outubro de 9h às 12h e de 13h30min às 17h. LOCAL DAS
FOTOS: Estúdio Fotográfico da Studio Formaturas, no endereço SHVP Rua 04c, módulo 01, lote 01, Vicente Pires - DF
(Via EPTG), código plus (google maps): 5XJJ+5C,

AGENDAMENTO: Deverá ser realizado pelos pais ou responsáveis, através do WhatsApp (61) 983222555 e o horário
para a sessão de fotos de cada família será marcado mediante disponibilidade de horário.

Observações:
∙ Os horários, datas e locais dos ensaios fotográficos, poderão sofrer alteração em função das adesões.
∙ O horário de atendimento do WhatsApp é de 10h a 12h e 14h e ás 16h, em dias úteis.

ATENÇÃO: É obrigatório o cumprimento do calendário / horário acima. Caso contrário a STUDIO FORMATURAS não
garante a inserção da foto do(a) formando(a) no convite e nem a transmissão da foto da família no telão no dia da colação.
INGRESSOS:

Pensando na segurança, no controle do número de pessoas e respeitando o distanciamento social, serão
disponibilizados 06 (seis) ingressos por formando ( 01 FORMANDO(a) + 05 CONVIDADOS ). Não serão abertas
vendas de convites extras.

ENTREGA DA BECA:
As becas serão previamente higienizadas e entregues aproximadamente 1h30min antes do início da solenidade, por

uma equipe especializada, que será responsável por vestir o aluno (a) e recolher a beca que deve ser devolvida ao final do
evento.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
· Durante todo o período da solenidade de formatura os(as) formandos(as) e seus convidados deverão permanecer de

máscaras;
· Orientamos que formandos(as) e responsáveis cheguem com antecedência de aproximadamente 1h30min para a

retirada de ingressos, aferimento de temperatura e a vestimenta da beca;
· Para o recebimento dos ingressos o(a) formando(a) deverá estar com o boleto da adesão quitado conforme descrito no

item “ADESÃO”;
· No valor da adesão não estão inclusas nenhum tipo de imagens e/ou produto fotográfico;
· Não serão aceitas fotos enviadas pelos formandos(as), pais ou responsáveis para inserção no convite e/ou projeção no

telão;
· Fica permitido o uso de celulares para captura de imagens, apenas nos locais que não estejam isolados pela equipe

organizadora. Não será permitido o uso de câmeras fotográficas profissionais nos eventos;
· Ao término do evento os convidados e familiares deverão sair de forma organizada e distanciada, seguindo a orientação

do cerimonial.

A STUDIO FORMATURAS disponibiliza o número de WhatsApp (61) 983222555 , o e-mail:
adesao@studioformaturas.com.br e para toda e qualquer solicitação, orientação e atendimento que se fizerem necessários.



Contamos com a participação de todos para que esse evento histórico seja lindo, e possamos marcar a primeira formatura
do COLÉGIO BIÂNGULO com um evento inesquecível!

Atenciosamente,

STUDIO FORMATURAS.


