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Circular nº67/2017
Assunto: Programação Encontro Cultural Junino

Campinas, 19 de maio de 2017.

Senhores Pais,
Estamos enviando a programação de todas as apresentações dos alunos em nosso:

Contamos com a colaboração dos senhores, observando os seguintes itens:
 A criança deverá chegar 15 minutos antes do horário determinado para a apresentação de sua
classe. Lembrem-se de que, nesse dia, há transtornos com o trânsito, dificuldade de
estacionamento, presença de grande público, entre outros. Portanto, programem-se para evitar
atrasos, o que pode causar constrangimento à criança.
 Aguardar, através do sistema de som, a chamada da classe de seu(sua) filho(a) e encaminhálo(a) até a QUADRA DESCOBERTA.
 Os alunos deverão encontrar-se com a professora 10 minutos antes do horário da dança,
dentro do espaço demarcado com estacas, na quadra descoberta. Somente poderão ficar dentro
desse espaço os alunos que irão se apresentar, professores e funcionários.
 Aos pais, familiares e convidados pedimos o favor de posicionarem-se atrás das estacas – não
haverá arquibancada.
 No término de cada apresentação, reuniremos a classe para fotografias. Caso alguém queira
fotografar durante a dança, deverá policiar-se para não atrapalhar a visão dos demais.
 Buscar a criança, após sua apresentação, dentro da quadra, e avisar a professora que a está
levando.
 Todos os alunos e seus familiares deverão portar convite personalizado com marcação em alto
relevo para entrar na festa, com exceção das pessoas com idade maior ou igual a 60 anos e
crianças até 3 anos. Não venderemos convites no dia do Encontro.
 Reforçamos o pedido de NÃO FUMAR durante a festa, não consumir bebidas alcoólicas e
NÃO PORTAR BOMBINHAS.

ATENÇÃO: Convites para os familiares serão vendidos, antecipadamente, na recepção do Colégio
(Av. da Saudade, 705), na sala de visitas, ao preço de R$ 10,00 (dez reais), do dia 22/05/17 ao dia
09/06/17, das 7h às 8h ou das 12h às 13h. Cada família poderá adquirir até 7(sete) convites.
Teremos um controle para a venda. NÃO haverá a venda de convites extras e nem a venda de
convites no dia do Evento.

HORÁRIO DAS APRESENTAÇÕES:
10h30min – Infantis II e III A (Professora Sandra) e Infantil II e III B (Professora Priscila)
Música: Povo Festeiro
Traje: Junino
10h50min – 3ºs anos A, B e C (Professoras Fabiana Costa, Márcia Faustino e Fabiana)
Música: São João da Roça
Traje: Junino (sem chapéu)
11h10min – Infantil IV A e B (Professoras Rita/Ana Martinez)
Música: Dança dos Arcos
Traje: Junino (sem chapéu)
11h30min – 2ºs anos A e B (Professoras Juliana e Teresa)
Música: quadrilha
Traje: Junino
11h50min - 1°s anos A e B (Professoras Áurea/Elenice)
Música:Piriri
Traje: Junino (sem chapéu)

12h - Melhor Idade / Coreografia: Profs. Margarete e Alexandre
13h30min – 2ºs anos C (Professora Daniele)
Música: Fogo na Botina
Traje: Junino
14h – 5°s anos A e B (Profªs Aldenice e Marilene)
Música: Galera Coração
Traje: Country (sem chapéu)
14h30min – 1°s anos C e D (Professoras Graziela e Priscila)
Música: Piriri
Traje: Junino (sem chapéu)

15h - 4°s anos A e B (Professoras Edenice e Simone)
Música: Tropé
Traje: Country (meninos com chapéu/ meninas sem chapéu)
15h30min – 3°s anos D e E (Professoras Aletéia e Marina)
Música: São João da Roça
Traje: Junino (sem chapéu)
16h – 4ºs anos C e D ( Professoras Adriana e Ermínia)
Música: Tropé
Traje: Country (meninos com chapéu/ meninas sem chapéu)
16h30min – 5°s anos C e D (Professoras Isabel e Kátia)
Música: Galera Coração
Traje: Country (sem chapéu)

