São Paulo, 16 de maio de 2017.

SÁBADO 10/06 – DAS 12h ÀS 19h
Senhores pais, educadores, educandos e amigos,
Já estamos nos preparando para a Festa Junina, um momento gostoso de danças,
diversão e tradições culturais. Além disso, é um momento privilegiado em que convidamos a
todos para prestigiarem nossos educandos, que estão preparando diversas apresentações e
danças, contextualizadas em seus projetos interdisciplinares e na Campanha da Fraternidade
deste ano, que trata das questões dos biomas brasileiros e da defesa da vida!

1. DANÇAS
Cada turma terá sua dança e trajes específicos. Aguardem comunicado!
APRESENTAÇÕES NA QUADRA
13h - 1º Bloco
15h - 2º Bloco
17h - 3º Bloco
--------------------Rei e Rainha
3º Médio A
2º Médio A
9º ano A
1º Médio A
6º ano A
8º ano A
2º ano A
7º ano A
1º ano A
3º ano A
Ed. Infantil
4º e 5º anos

A concentração será na lateral
da quadra, 20 minutos antes da
apresentação de cada bloco, pois
as danças começarão rigorosamente
no horário estabelecido.

Vamos evitar aborrecimentos!

2. FINALIDADE DA FESTA JUNINA
a) Confraternização – Reunir familiares e amigos, para compartilharem conosco momentos
agradáveis, divertidos e culturalmente ricos.
b) Fraternidade - Contribuir com a sustentabilidade do Abrigo para Irmãs Idosas Lareira São
José, assumido pela Mantenedora do nosso Colégio.
c) Benfeitoria – Implantação do circuito interno de TV.
3. CONVITES E FICHAS ANTECIPADAS PARA CONSUMO
Aproveite a promoção para adquirir seu convite na RECEPÇÃO, que poderá ser trocado por
uma cartela do Bingo Rodada Especial, na entrada, no dia da festa, e concorrer a:
(1º PRÊMIO) 1 Notebook

(2º PRÊMIO) 1 Microondas

(3º PRÊMIO) 1 Pipoqueira

Obs.: Rodada Especial: 18h30 - No dia, para esta rodada, cartela a R$ 10,00 cada.
Até o dia 02/06
R$ 10,00

De 05 a 09/06
R$ 15,00

Na entrada (10/06)
R$ 20,00

Aceitamos cartões de crédito e débito para venda antecipada de convites e fichas para
consumo na festa!
Entradas Livres:
Educandos, mediante a apresentação da carteirinha do Colégio;
Idosos, a partir de 60 anos, mediante apresentação de documento;
Crianças até 5 anos, apresentando documento e acompanhadas dos pais/responsáveis.
4. CONCURSO REI E RAINHA – Do Maternal ao 5° ano
 Inscrições na Secretaria, utilizando ficha anexa, até 02/06. Os talões para o concurso, no
valor de R$ 1,00 (um real) cada voto, também deverão ser retirados na Secretaria, com a
colaboradora Cibele, que também receberá os votos até o dia 09 de junho, às 15 horas.

Vencerá o concurso o(a) educando(a) que conquistar o maior número de votos. A
coroação acontecerá no dia 10/06, às 17h, na quadra, junto com o sorteio dos cupons.
Rei e Rainha: 1º colocado(a) – um PATINETE
1º prêmio – 1 Mixer

e os Compradores dos cupons concorrerão a:

2º prêmio – 1 liquidificador

3º prêmio – 1 churrasqueira elétrica

5. ATRAÇÕES E ALIMENTAÇÃO
Brinquedos infláveis, danças, games e quadrilha;
Brinquedos juninos, comidas típicas, churrasco, pastel,
Cachorro-quente, churros, pipoca, milho, tapioca, canjica;
Banda do Colégio (Educandos e educadores), Bingo e muito mais...
6. PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE: PARTICIPE VOCÊ, TAMBÉM!!!
Por espontaneidade, todos os anos, temos a colaboração de alguns pais que se
prontificam em buscar com os comerciantes, amigos e empresários da região, prendas e
patrocínios para colaborar com a festa. Este ano, com o mesmo carinho, lançamos o convite
às famílias, para que continuem conosco na busca de novos colaboradores para a aquisição
de prendas e patrocínio para as barracas de brinquedos juninos e para o Bingo. Nesse
sentido, quem quiser colaborar com o colégio, basta dar seu nome na Recepção.
7. GINCANA DE PRENDAS – Do Maternal à 3ª série do Ensino Médio
Ed. Inf. ao 5º EF – Um dia no Zoológico (Ingresso + transporte)
6º ao 9º EF – Um dia no Recanto Paulo da Cruz - (Local + Alimentação + transporte)
Ensino Médio – Um almoço no McDonald’s (1 McOferta) OU Um dia no Recanto Paulo da
Cruz - (Local + Alimentação + transporte) OU Uma tarde no Cinema (Ingresso + Pipoca +
transporte) – À escolha da turma vencedora.
De acordo com reunião realizada com os educandos representantes de sala, fica
estabelecido um número mínimo de pontos para participação na gincana, bem como para
quem vence a mesma, conforme abaixo:
 Para Ed.Infantil ao 5ºEF, mínimo para concorrer ao prêmio é de 50 pontos por educando,
considerando o nº total de educandos da turma. Ex. 20 educandos x 50 = 1000 pontos
 Para o 6º ao Médio, mínimo para concorrer ao prêmio é de 60 pontos por educando,
considerando o nº total de educandos da turma. Ex. 25 educandos x 60 = 1500 pontos
 Em ambos os casos, vence a turma que obtiver o maior número de prendas para as
barracas de brinquedos juninos, levando-se, também, em consideração o número total de
educandos por turma. Ex.: 1800 : 25 = 72 pontos por educando.
ATENÇÃO: Somente para o E.Médio, além das prendas, haverá a opção da venda de cupons
R$ 1,00 (um real) cada, valendo 1 ponto cada cupom na contagem das prendas, que deverão
ser retirados e acertados com a prô Aninha. E os Compradores dos cupons concorrerão a:
1º prêmio – 1 Mixer

2º prêmio – 1 liquidificador

3º prêmio – 1 churrasqueira elétrica

 Brinquedos usados, itens de alimentação, vestuário, higiene e limpeza serão doados e
não avaliados.
 Prendas miúdas serão agrupadas, valendo o KIT (A critério da Comissão de Prendas)
 As prendas e os cupons deverão ser entregues à prô Aninha até dia 08/06, às 15h.
Na certeza de que, juntos, podemos mais, contamos com todos vocês, pais, mães,
educandos, educadores, familiares e amigos do Colégio Passionista Santa Gema.
“Na vida aprende-se a amar, mas com amor, aprende-se muito mais!”
Direção e Comissão Organizadora

