
 

   

       PROGRAMAÇÃO DAS DANÇAS   -   SÁBADO, 23 DE JUNHO, 10h às 17h  

 

IMPORTANTE! 

 Primamos pela pontualidade e respeito a todos, portanto, não haverá reapresentação das coreografias. 
Organizem-se com os horários. 

 Haverá uma delimitação no ginásio poliesportivo destinado às danças, como todos os anos. Sendo assim, solicitamos 
que os convidados - familiares e amigos, permaneçam na lateral/arquibancadas que dão acesso ao ginásio. As 
arquibancadas da lateral oposta (próxima ao som) estão reservadas, exclusivamente, para os educandos e profissionais 
do Colégio envolvidos com o encaminhamento do evento. 

 Por se tratar de procedimento interno e para a segurança dos educandos que irão se apresentar, não serão 
permitidos alimentos e bebidas no ginásio. 

 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 deficientes. A nossa Festa não pode causar transtornos aos moradores locais. Aproveitamos o ensejo 
para lamentar um fato ocorrido um tempo atrás onde tivemos conhecimento de acidente com um cachorrinho na 
vizinhança da escola por distração ou imprudência, portanto, solicitamos maior cuidado e atenção de todos reforçando a 
conscientização e cuidado no trânsito. Educação e segurança: só depende de cada um de nós.  

Atenciosamente, 
Comunidade Educativa Passionista 

Educando com bondade, firmeza e competência 
 

HORÁRIO TURMA EDUCADORES TEMA 

10h30 Maternal I Barbara, Giovana e Thaís Quanto amor tem no meu coração! 

10h45 Maternal II Elenice, Tatiane e Thaís Vamos dançar neste São João! 

11h Infantil I Rosangela, Letícia e Thaís Planta Bambolê  

11h15 Infantil II Cássia, Beatriz, Silvia e Thaís Nomes, significados e histórias se 
entrelaçam...  

11h30 1º ano   Marislaine  e Thaís Alegria, diversão e união é tão bom!  

11h45 Ballet (extracurricular) Thaís A beleza do amor  

12h 2º ano  Carolina, Kelly e Thaís Traz a tua fé! 

12h20 Jazz (extracurricular) Thaís Amor, sonho e luta 

12h40 3º ano Daniela, Debora e Thaís Vida do campo X Vida da cidade 

13h 4º ano Juliana, Márcia e Thaís Um Brasil de miscigenação 

13h20 5º ano  Fernanda, Noelle e Thaís 5 regiões em 1 só Brasil! 

14h 6º ano Valéria e Vivian Uma batalha pela p@z! 

14h30 7º ano  Amanda e Mónica Amar é respeitar... 

15h APRESENTAÇÃO ESPECIAL:  Studio Las Cia. De Dança de Santos 
Direção Geral Alexandre Las e Direção Artística Luciana Las 

15h30 8º ano  Cláudia e Daniella Mixando as tradições 

16h 9º ano Daniella e Vinicius Olhares sinceros 

16h30 Ensino Médio Amanda, Fátima e Rafael Amor verdadeiro  

Ao longo da programação serão sorteados diversos brindes, fiquem atentos! 

Inclusive haverá o sorteio de uma linda bicicleta! 


