
 

 

Prezados Responsáveis e Familiares, 

 

TRADICIONAL FESTA JUNINA NO COLÉGIO PASSIONISTA SANTA MARIA: 

11/06, SÁBADO, DAS 10h ÀS 17h 

 

Um belo dia de confraternização e boa conversa 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 e 3ª série do Ensino Médio), artesanato feito pelas Irmãs Passionistas. 

Serão diversas atrações nas diferentes barracas e um dia que ficará marcado por boas lembranças. Vocês são 

nossos convidados especiais! 

Abaixo seguem algumas informações sobre o evento: 

 Os convites já estão à disposição na Secretaria do Colégio a R$ 6,00 (valor para a aquisição antecipada). 

Na compra de 05 convites, o 6º é cortesia. No dia do evento, na entrada da Festa, os convites serão vendidos 

a R$ 10,00. 

 Os alunos do Maternal ao 5º ano poderão solicitar convites via agenda, diretamente com a Professora. 

Do 6º ano ao Ensino Médio, deverão adquiri-los na Secretaria do Colégio. 

 Os convites darão direito a prêmios sorteados durante a festa. Para concorrer aos brindes é preciso que 

o canhoto do convite seja preenchido e depositado na urna que ficará na entrada da Festa.  

 Venderemos os convites antecipados até o dia 10/06, sexta-feira, às 15h.  

 Crianças até 05 anos e pessoas acima de 60 anos, não pagam convite. 

 Todos os alunos receberão seus convites gratuitamente no dia 09/06, quinta-feira. 

 Em breve enviaremos a programação com os horários das apresentações. 

 Na 6ª feira, 10/06, os alunos do período da tarde (maternal ao 5º ano) serão dispensados às 15h, 

para que possamos preparar o espaço com segurança para todos. 

 
Atenciosamente, 

Comunidade Educativa Passionista 
“Educando com Paixão!” 


