Circular 51/2018 - Festa Junina
Educação Infantil ao Ensino Médio
Data:22/05/2018

Queridos pais,
Prezadas famílias e alunos, nossa FESTA JUNINA ESTÁ CHEGANDO! Será dia 16 de junho.
Leiam com atenção este comunicado. Aqui estão todas as informações sobre nossa festa. Será um
momento de grande confraternização entre família e escola. Contamos com a presença de todos vocês.
Seguem as informações:
1. A FESTA
É com muito prazer que convidamos toda a família a participar da grande Festa Junina do Colégio SER
que terá como tema “Ganha-ganha no mundo da Copa”. O evento acontecerá no dia 16 de junho das
10h às 19h, aqui mesmo em nosso Colégio. Os preparativos já começaram. Alunos, professores e equipe
de funcionários já estão envolvidos neste clima!
2. ORGANIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
As barracas de brincadeiras estarão distribuídas no estacionamento-garagem e nas laterais do prédio.
As barracas com comidas típicas estarão localizadas no pátio interno e nas laterais do prédio.
Todas as danças acontecerão no ginásio poliesportivo localizado no 5º andar com os horários das
apresentações no final deste comunicado. Um transporte de pequeno porte estará disponível para
locomoção com mobilidade reduzida, idosos e/ou com deficiência.
3.

BARRACAS

Nossas principais atrações serão:
Barracas de churrasco, pastel, cachorro-quente, quentão, pizza, pipoca, milho-verde, batata-frita, doces
variados e muitas guloseimas. Também teremos muitas barracas com brincadeiras e de entretenimento
infantil como pescaria, roleta, boca do serelepe dentre outros brinquedos infláveis, para a alegria da
criançada. Além do Bingo recheado de prendas.
Será um sábado de muita convivência, comidas, bebidas e danças!
4. CONVITES
Os pais, familiares e amigos poderão comprar os convites até a véspera do evento na secretaria do
Colégio por R$ 15,00. Caso queiram adquirir no dia, os convites serão vendidos por R$ 25,00 na portaria.
Crianças com até 6 anos, idosos acima de 60 anos e alunos do colégio, não pagarão pelo ingresso da
festa, basta se identificar na entrada da festa.
*Caso ocorra a doação de agasalho em boas condições de uso, o preço do convite passa a ser de
R$10,00 para convite antecipado e R$20,00 para a compra no dia da festa.
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5. PRENDAS
Todos nós sabemos que as prendas garantem a alegria das nossas barracas. Contamos com a
participação de vocês. Os alunos deverão entregar prendas para os respectivos professores
Coordenadores de sala e/ou na Coordenação até 13/06. Faremos uma premiação para a Sala Vencedora
- a sala que trouxer maior quantidade de prendas somando a maior quantidade de pontos.
Prêmio da Sala com maior pontuação na arrecadação de prendas:
● Educação Infantil até 1º ano - um passeio para o cinema (UCI Jardim Sul) com direito a pipoca,
refrigerante e filme infantil em cartaz na data do passeio.
● Ensino Fundamental Séries Iniciais (2º ao 5º ano) – um passeio para o cinema (UCI Jardim
Sul) com direito a pipoca, refrigerante e ao filme infanto-juvenil, em cartaz na data do passeio.
Lembramos que itens usados não serão pontuados.
A saída para o cinema acontecerá no mês de agosto.
6. SUGESTÕES DE PRENDAS
BRINQUEDOS E JOGOS – Balde de areia, bambolê, bicho de pelúcia, biriba, boliche, bolhas de sabão,
bola, carrinho, boneca, corda, dominó, cubo mágico, ioiô, jogo de botão, jogo de ping-pong, jogos
educativos, jogos de estratégia, kit cozinha, kit enfermeiro, mini games, pega-varetas e quebra-cabeças;
ACESSÓRIOS – Acessórios de cabelo, agenda de telefone, álbum de fotografia, bijuterias, bolsas,
carteiras, porta-níqueis, chaveiros, porta-joias, squeezes, mochilas e nécessaires;
ARTIGOS PARA CASA – Almofadas, bandejas, aparelho de jantar, baldes para gelo, descansos de
panela, despertadores, eletrodomésticos (batedeira, cafeteira, espremedores de frutas, ferros elétricos,
liquidificadores), faqueiros, fruteiras, galheteiros, garrafas térmicas, jogos americanos, jogos de
cama/mesa/banho, luvas térmicas, vasos, porta-retratos, abajures, panelas, travessas, panos de prato,
potes decorativos e potes plásticos;
ARTIGOS DE PAPELARIA – Aquarelas e pincéis, blocos de anotações, calculadoras, diários, canetas,
lapiseiras, massas de modelar, papéis de carta e pen-drives;
ARTIGOS DE BELEZA – Maquiagens, pentes, escovas, caixa de sabonetes e perfumes;

7. ATRAÇÕES E SORTEIOS
Contaremos com a presença de uma banda que nos prestigiará com diversos ritmos, no palco instalado no
pátio do térreo. Haverá também sorteios de brindes e prêmios oferecidos pelos parceiros e patrocinadores
ao longo da festa.
8. TRANSPORTE
Pensando na tranquilidade, na melhor fluidez do trânsito no entorno e principalmente no conforto das
famílias, indicamos o estacionamento do Centro Empresarial. Também sugerimos aos pais, que optem
pelo transporte solidário (carona) ou táxi.
9. SEGURANÇA
Contamos com apoio da Polícia Militar, Departamento de Trânsito do Município e seguranças contratados
pelo Colégio para garantir a tranquilidade de todos durante o evento.
10. DISPENSA DAS AULAS
Para organização e montagem adequada de nossa festa, no dia 15/06 não haverá aula para as turmas
do regular (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio).
O colégio fará o atendimento somente às turmas de período integral. A escola estará em funcionamento,
porém as vias de acesso ao colégio e as vagas de estacionamento laterais estarão fechadas.
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11. DANÇAS
Os pais deverão se acomodar nas arquibancadas do ginásio e pedimos a colaboração para que
fotografem seus filhos de forma tranquila e sem tumultos. É imprescindível que os alunos cheguem
com 10 minutos de antecedência no ginásio para que possam se organizar juntamente com seus
colegas e professores. O cronograma das danças será cumprido rigorosamente.
TABELA DAS DANÇAS, ROUPAS E HORÁRIOS DAS APRESENTAÇÕES DA FESTA JUNINA
Horário
Danças

série/ turma

Professores Responsáveis:
Ed. Física e seus respectivos
professores

Roupa para a dança

10h30

2º ano A e B
manhã EFAI

Natalia e Vanessa

Traje típico caipira

10h50

Infantil 2
Manhã

Daniella Araújo

Traje típico caipira

11h10

Infantil 3
Manhã

Dani Pellegrino e Valdenice

Traje típico caipira

2º ano C
manhã e 2º
ano A tarde
EFAI

Giovana e Luciana

11h50

Infantil 2
Tarde

Lany

Traje típico caipira

12h20

Infantil 5
Tarde

Simone, Leda e Sueli

Traje típico caipira

12h50

3º ano B
manhã e 3º
A tarde EFAI

Ana Paula

Traje típico caipira

13h10

Infantil 3
Tarde

Patrícia Dinamar e Valdenice

Traje típico caipira

13h30

1º ano - EFAI
manhã e
tarde

Alessandra, Fernanda, Vanessa e Vanilsa

.Traje noivinhos e noivinhas

14h

Infantil 4
manhã

Patrícia Lima, Cristina e Adriana

Traje típico caipira

14h30

Infantil 5
Manhã

Ana Priscila, Leda e Sueli

Traje típico caipira

11h30

Traje típico caipira
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15h

4º ano - EFAI
manhã/tarde

Tatiana, Simone e Giovana

Traje country

15h30

Infantil 4
tarde

Adriana, Cristina e Aliny Baron

Traje típico caipira

3º ano A e C
manhã EFAI

Elaine Duarte e Elaine Zanon

16h30

5º ano - EFAI
tarde

Alexandra, Lissandra e Regina

Traje country

16h50

6º ao 9º ano
- EFAF

Eder

À combinar

17h20

Quadrilha
EFAF

Eder

À combinar

17h40

Dança EM

Eder

À combinar

18h

Quadrilha
EM

Eder

À combinar

18h30

Quadrilha
FECAF

--

--

16h

Traje típico caipira

Em caso de dúvidas, procurar a coordenação.

Atenciosamente,

Equipe Pedagógica

