Neste ano estamos em FESTA E GRATIDÃO: Festa por estarmos com saúde, por
interagirmos presencialmente, por aprendermos uns com os outros, por viver em dias
melhores. Gratidão a Deus por nos proporcionar o PRESENTE chamado VIDA! E após dois
anos estamos animados com a nossa TRADICIONAL FESTA JUNINA! Vamos celebrar
juntos?
Será um belo dia de confraternização e boa conversa. Este é o nosso desejo, para que esse
evento promova o Encontro da Família Passionista. Apresentações diversificadas,
quitutes saborosos como churrasco, pastel, crepe doce e salgado, batata-frita, churros,
assados, cachorro-quente, pipoca doce e salgada, refrigerantes, barracas de brincadeiras,
brinquedos infláveis, correio elegante realizado pela PJE (Pastoral da Juventude
Estudantil), doces dos formandos (9º ano EF e 3ª série EM), artesanato feito pelas Irmãs
Passionistas. Serão diversas atrações nas diferentes barracas e um dia que ficará marcado
por boas lembranças.

Comunidade Educativa Passionista

PROGRAMAÇÃO DAS DANÇAS
Primamos pela pontualidade e respeito a todos, portanto, não haverá reapresentação das coreografias.
LEGENDA:

Educ. Infantil

HORÁRIO

Ens. Fund. I

TURMA

12h
12h20
12h40
13h
13h20

Maternal
Infantil I
Infantil II
1º ano EF
Ballet – Professora Thaís

13h40

Jazz - Professora Thaís (EFI e EFII)

Ens. Fund. II

Ens. Médio

Extracurriculares

TEMA
“Pula pipoquinha” (Bob Zoom)
“Sai preguiça” (Palavra Cantada)
Quadrilha Junina (Mário Zan)
“Bate coração” (Elba Ramalho)
“Sapatilha 37” (Estakazero)
EFI:
“Tô com moral no céu” (Matheus e Kauan)
EFII:
1. “Investe em mim” (Jonas Esticado)
2. “Nem de graça” (Pixote)
3. “Você chegou” (Barbatuques)

14h40
15h
15h20
15h40
16h

Violão e Coral – Professora Leda
*Para melhor acústica, a
apresentação acontecerá na sala 03
(térreo).
6º ano EF
2º ano EF
7º ano EF
3º ano EF
8º ano EF

16h20

4º e 5º ano EF

16h40
17h10

9º ano EF
Ensino Médio
Quadrilhão Junino! (Mario Zan)
Todos os alunos, colaboradores, familiares e amigos Passionistas estão convidados para esta grande
dança!

14h10

17h30

1. Pout pourri Junino.
2. Asa Branca (Luiz Gonzaga)
3. Coral Cênico: Esperando na janela (Gilberto Gil)
“Isso aqui tá bom demais” (Dominguinhos)
“Fogaréu” (Chiclete com banana)
“Xote da alegria” (Falamansa)
“Som da felicidade” (Falamansa)
“Anunciação” (Alceu Valença)
1. “São João de todos os tempos” (Mastruz com leite)
2. Quadrilha Tradicional (Mario Zan)
3. Quadrilha estilizada
4. “Acorda Pedrinho” (Jovem Dionísio)
5. “Desenrola, bate, joga de ladinho” (Os Hawaianos)
“Choque térmico junino”
“Bailão junino”

IMPORTANTE:






Haverá uma delimitação no Ginásio Poliesportivo destinado às danças, como todos os anos.
Entre uma dança e outra não é permitido brincadeiras com bolas, pega-pega, estalinhos e afins na Quadra.
Para a segurança dos educandos que irão se apresentar, não serão permitidos alimentos e bebidas no ginásio.
Vamos colaborar recolhendo o próprio lixo e destinando nas lixeiras recicláveis.
Em eventos desse porte, há um grande fluxo de carros, o que pode ocasionar imprevistos relacionados ao trânsito
e estacionamento. Pedimos a colaboração de não estacionarem em locais com guia rebaixada, em cima de
calçadas ou em vagas exclusivas para pessoas com necessidades especiais. A nossa Festa não pode causar
transtornos aos moradores locais.

TABELA DE PREÇOS
ADQUIRA AS FICHAS NOS CAIXAS localizados no pátio Bege (próximo a entrada da festa). Não aceitamos
cartão (crédito/ débito). Os pagamentos podem ser realizados em dinheiro e via PIX (chave e QR Code).

DIVERSÃO

BARRACAS

Brincadeiras na Barraca (avulso)
Infláveis (avulso por 5 minutos)
Infláveis (pulseira por 1 hora)
Estalinhos

R$ 8,00
R$ 6,00
R$ 25,00
R$ 2,00

BEBIDAS – CANTINA
Água
Água gaseificada
Refrigerante

R$ 4,00
R$ 6,00

Churrasco (carne, coração, frango, kafta,
linguiça, queijo coalho e pão de alho)
Medalhão (carne e frango)
Crepe suíço (queijo, queijo com
presunto, chocolate e doce de leite)
Pipoca (doce e salgada)
Pastel (calabresa com queijo, carne,
carne com queijo, bauru, frango com
catupiry, queijo e pizza.
Milho no Prato

R$ 9,50
R$ 14,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 10,00
R$ 10,00

DOCES
Algodão Doce
Arroz Doce (cantina)
Bolo de Pote (cantina)
Churros (chocolate e doce de leite)
Canjica (cantina)
Chocofruta
Merengue

R$ 7,00
R$ 5,00
R$ 9,00
R$ 7,00
R$ 5,00
R$ 8,00
R$ 10,00

BARRACA DOS FORMANDOS
Doces Diversos

R$ 1,00 a
R$ 15,00

SALGADOS - CANTINA
Batata-frita simples
Batata-frita completa (bacon, cheddar,
catupiry e parmesão ralado)
Cachorro-quente
Caldo Verde
Croissant
Hamburgão
Lanche de Hambúrguer
Lanche Natural
Mistinho
Nhoque (bolonhesa ou sugo)

R$ 11,00
R$ 15,00
R$ 7,00
R$ 12,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 12,00

NOVIDADE: Neste ano os caixas aceitarão PIX
como forma de pagamento:
Para realizar o pagamento, siga os passos a seguir:
1º. Acesse o aplicativo do seu banco.
2º. Toque em PAGAR COM PIX.
3º. Aponte a câmera do seu smartphone e leia o
QR-CODE disponível nos caixas.
IMPORTANTE: Após realizar a transação, aguarde
a confirmação do caixa para a retirada das fichas.

INTERAJA CONOSCO!

Compartilhe conosco fotos e vídeos, seus registros da
Festa Junina 2022 "TRADIÇÃO E CULTURA" do Colégio
Passionista Santa Maria. Veja como é fácil:

PASSO 1
Abra a câmera ou aplicativo leitor de QR Code em seu
smartphone. Aponte seu dispositivo no QR Code para
realizar a leitura.

Você também pode estar utilizando o endereço:

https://bit.ly/festajuninacpsm
PASSO 2
Ao acessar o Álbum da Festa Junina 2022 do CPSM,
toque em PARTICIPAR.

PASSO 3
Agora basta tocar no botão ADICIONAR FOTOS (ou
SELECIONAR FOTOS) e buscar na Galeria de Fotos e
Vídeos de seu smartphone as fotos e vídeos que você
deseja compartilhar.

Esperamos sua colaboração para abrilhantar ainda
mais nossa Galeria de fotos!

