Praia Grande, 20 de maio de 2019.

Êita sô! Tem festão bão demais chegando!!!!
Chega mais! Num vai fazer disfeita sô!!
Bora pro arrasta pé pessoar...
Senhores Pais,
ARRAIÁ BÃO MESMO É NO OBJETIVO”- É assim que anunciamos a nossa tradicional FESTA JUNINA, que
acontecerá em 15 de junho (sábado), na Unidade Tupi, cujo horário a seguir detalhamos.
Da viola ao violão, passando para o acordeom e a gaita... do caipira ao cowboy romântico, estilos que vão
se firmando e conquistando o Brasil, o mundo e os alunos do Colégio Objetivo, que neste clima festivo se
apresentarão com muita alegria, música e dança. Para deixar nosso ambiente mais alegre e típico de festa
junina, funcionarão algumas barracas de jogos e comidas típicas.
ATENÇÃO!!! “Quer mostrar a sua arte?” Aqui vai um convite e um desafio especial para os nossos
convidados (papais/mamães/familiares e amigos) que apreciam arte. Todos que se interessarem terão a
oportunidade de participar, mostrando um pouco do que sabem ou gosta de fazer. Para isso basta se
inscrever e aguardar o contato do setor de eventos de nossa Escola, confirmando a sua participação. É
simples... prepare uma música ou qualquer outra manifestação artística e venha nos surpreender com o seu
talento...
Para participar o aluno deverá:
- Devolver, na secretaria da Unidade Tupi, até 30 de maio (quinta-feira), a autorização anexa, devidamente
preenchida, acompanhada da quantia única de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, a título de taxa de
participação, para honrar despesas com a organização, independentemente da quantidade de convite(s)
solicitada(s), pela família, que não poderão exceder a 4. No caso de irmãos, a taxa deverá ser paga uma única
vez;
- Comparecer no dia devidamente caracterizado, de acordo com o especificado para a sua sala;
- Os convidados deverão se identificar à entrada da escola, apresentando o convite, que seguirá pelo aluno,
oportunamente, de acordo com a quantidade solicitada através da autorização. O aluno não necessitará
apresentar convite.
- os convites seguirão pelos alunos em data próxima ao evento.
Na sequência informamos o horário e os trajes para as danças.

AUTORIZAÇÃO/INSCRIÇÃO
Eu,

_____________________________________________________

responsável

__________________________________________ do ________(ano/nível)

pelo(a)

autorizo;

aluno(a)

não autorizo;

o(a) mesmo(a) a participar da Festa Junina “ARRAIÁ OBJETIVO” em 15 de junho de 2019.

Quantidade de Convite(s) solicitado(s): __________
Praia Grande, ____ de junho de 2019.

________________________________
Assinatura do Responsável

Inscrição para “Mostrando a sua arte”:

Nome(s) do(s) participante(s): _____________________________________________________

Nome do Aluno: _____________________________ Ano/Série_____ Tel. de contato: _____________
Tipo de apresentação: __________________________________________________________

Previsão dos horários de apresentação e trajes
para as danças 2019
A partir das 14h00: Curso de Educação INFANTIL
14h30

Apresentação Infantil I (fase 1 e 2) - Encerramento às 15h00
Meninas e Meninos: Traje caipira.

15h00

Apresentação Infantil II – Encerramento às 15h30
Meninas e Meninos: Traje caipira.

15h30

Apresentação Infantil III - Encerramento às 16h30
Meninas e Meninos: Traje caipira.

A partir das 16h00: Curso de Ensino Fundamental
16h30

 Apresentação 1º ”A” e “B”, e 2ºano ”B” Fund.I
Meninas e Meninos: Traje caipira.

17h00

 Apresentação Quadrilha do Ensino Médio
 Apresentação 2º ano “A” e 3º “A” e, 3º ano ”B” Fund.I
Meninas e Meninos: Traje caipira.

17h30

 Apresentação do grupo da Profª Bruna Fund.II
 Apresentação do 4ºano Fund.I
Meninas: Traje Country(Camisa Xadrez ou jeans, short jeans; Calçado Bota e Chapéu.)

Meninos: Traje Country –
(Camisa Xadrez; Calça jeans e Chapéu.)

18h00

 Apresentação
do grupo daCalçajeanseChapéu.)
Profª Bruna (E.Médio)
(CamisaXadrezoujeans;
 Apresentação do 5º ano Fund. I Encerramento às 19h30
Meninas: Traje Country(Camisa Xadrez ou jeans, short jeans; Calçado Bota e Chapéu.)

Meninos: Traje Country
(Camisa Xadrez; Calça jeans e Chapéu.)

Atenciosamente, a Direção.

