
 

                                                                   COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA 
                                                                    Praia Grande, 17 de maio de 2017. 

 
 

              Prezados Familiares e Responsáveis, 

Iniciamos os preparativos para a Festa Junina 2017. É uma alegria perceber a manifestação do 

talento, criatividade e envolvimento dos jovens nesse Evento, além do compromisso dos educadores que 

desenvolvem uma proposta baseada no diálogo e fruto de pesquisa. 

Consideramos, inicialmente, que é uma atividade para todos, por se tratar de um Evento de cunho 

pedagógico, que amplia conhecimentos do universo cultural brasileiro de forma lúdica e interativa. No 

entanto, caso haja algum impedimento por parte da família ou a opção pela não participação do filho, 

respeitamos, porém é necessário que o Colégio seja informado antecipadamente para que o professor 

possa organizar coreografia, pares, atribuição de tarefas, etc. 

Considerando, ainda, o bom andamento da proposta, duas orientações complementares são 

necessárias. Primeira: o educando que iniciar os trabalhos com o professor, não poderá desistir ao longo 

do processo ou faltar no dia da apresentação; segunda: o educando que optar pela não participação, não 

terá como se unir ao grupo caso mude de decisão, uma vez que a composição dos pares e a evolução da 

coreografia estarão consolidadas. 

Sendo assim, solicitamos que conversem com os filhos sobre a adesão à proposta (ou não) para 

que o educador, a partir da próxima semana, tenha certeza do grupo que efetivamente participará. 

Honrar compromissos assumidos é um elemento formador para a vida. 

 

Abaixo informações específicas. 

8º ANO – Educadoras Claudia, Glauce e Daniella 

               FIGURINO:  

Meninas 

Região Norte – Camiseta regata branca, saia colorida florida até o tornozelo, pés descalços. 

Região Nordeste – Camiseta meia manga branca ou tons pastéis com colete de crochê branco ou 

pastel ou, no lugar do colete, detalhe em renda nas mangas e bainha branca ou pastel, saia lisa branca ou 

tons pastéis até a metade do joelho e sapatilha preta de balé. 

Região Sudeste – Camisa xadrez, calça jeans e bota. 

 

 



 

 

Região Sul – Camisa ou camiseta branca de mangas compridas com corpete preto ou faixa larga 

de cetim azul ou vermelha, ajustada na cintura, saia azul ou vermelha lisa até o tornozelo, lenço vermelho 

no pescoço e bota preta. 

Meninos 

Região Norte – Camiseta meia manga lisa na cor  ................................., calça jeans e tênis. 

Região Nordeste – Camiseta branca de mangas compridas, calça jeans, tênis e chapéu tipo 

nordestino (estilo Luiz Gonzaga).  

Região Sudeste – Camisa xadrez, calça jeans e bota. 

Região Sul – Camisa ou camiseta branca de mangas compridas, calça jeans, bota preta cano longo 

e lenço vermelho no pescoço. 

 

Em breve, 24/06, apresentaremos o fruto deste trabalho aos senhores que consideramos como 

nossa Família Passionista! 

 

Cordialmente, 

 

Comunidade Educativa Passionista 
Educando com bondade, firmeza e competência. 

.......................................................................................................................................................... 

FESTA JUNINA 2017 

 

Eu, ......................................................................................................................................... responsável 

pelo educando ............................................................................................................. do(a) .... ano/série do 

(     ) Ensino Fundamental   (     ) Ensino Médio   (     ) AUTORIZO   (     ) NÃO AUTORIZO sua participação na  

FESTA JUNINA DE 2017: CULTURA E TRADIÇÃO QUE RENOVA NOSSA BRASILIDADE. 

Praia Grande, ....... de maio de 2017. 

______________________________________________ 

Assinatura do Responsável / RG 

 

*Entregar este protocolo aos cuidados do Educador Responsável ou da Equipe Pedagógica até 22/05, 

segunda-feira.                          

 


