Prezados Familiares e Responsáveis,
Iniciamos os preparativos para a Festa Junina 2017. É uma alegria perceber a manifestação do talento,
criatividade e envolvimento dos educandos nesse Evento, além do compromisso dos educadores que desenvolvem
uma proposta baseada no diálogo e fruto de pesquisa.
Esse ano a Festa Junina do Colégio Passionista Santa Maria ocorrerá dia 24 DE JUNHO, SÁBADO, e será repleta
de atividades culturais, brincadeiras, comes, bebes e muita música e alegria! Em breve, enviaremos a programação
com os horários das apresentações.
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, etc.
Sendo assim, solicitamos que conversem com os filhos sobre a adesão à proposta (ou não) para que o
educador, a partir desta semana, tenha certeza do grupo que efetivamente participará. Honrar compromissos
assumidos é um elemento formador para a vida. Abaixo segue protocolo de autorização (ou não) do evento. Favor
preencher e devolver até dia 22 de maio, segunda-feira.
Seguem informações sobre as vestimentas de cada turma para as apresentações (caso haja alguma dúvida
solicitamos que entrem em contato com o educador da turma via agenda escolar):

Maternal I: noivinhos e noivinhas caipira.
Maternal II: Meninas: vestido tradicional caipira. Meninos: calça jeans, camisa xadrez (tradicional caipira) e

chapéu de cangaceiro.
Infantil I A e B: Meninas: tradicional caipira. Meninos: Tradicional caipira (acrescentar palha no punho da camisa e na
barra da calça – representando espantalho).
Infantil II: tradicional caipira.
1º ao 4º ano: tradicional caipira.
5º ano: Meninas: saia estampada um pouco acima do joelho (tecido chita), camiseta lisa, manga ¾ (modelo

tipo baby look), sapatilha (qualquer cor), cabelo preso com modelo rabo de cavalo (alto). Meninos: bermuda
branca ou bege, camisa de botão, ½ manga, lisa, qualquer cor, sandália de couro ou papete.

Aguardamos todos vocês!
Cordialmente,
Comunidade Educativa Passionista
Educando com bondade, firmeza e competência.

FESTA JUNINA – 24 DE JUNHO DE 2017

Eu, ......................................................................................................................................... responsável pelo educando
.................................................................................................... do(a) .... ano/série do(a) (

) Educação Infantil (

)

Ensino Fundamental
(

) 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.

