Marília-SP, 06 de junho de 2018.
Prezados pais ou responsáveis,
Com entusiasmo e alegria estamos nos preparando para o “Arraiá de todos os Santos”, a
tradicional Festa Junina do Colégio Sagrado que acontecerá no sábado, dia 16 de junho. Abaixo
elencamos informações importantes para a realização da festa:
1. Horário da festa: das 9h00 às 21h00;
2. Às famílias dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
solicitamos a colaboração de 01 (um) sachê de molho de tomate, até o dia 12/06, que poderá
ser entregue à Auxiliar de coordenação do segmento;
3. Às mães ou responsáveis dos alunos da Educação Infantil e 1º ao 5º ano do EF, pedimos a
colaboração de 01 (um) prato de doce para a “Barraca das Sobremesas”, que deverão ser
entregues no dia 15/06, das 8h às 16h, na recepção do Colégio. As sobremesas que precisarem
ficar na geladeira, preferencialmente deverão ser entregues no dia 16/06, no período da manhã,
até às 08h30, impreterivelmente. Solicitamos que os pratos venham com o preço de custo anotado
para que possamos colocar aqui o preço de venda. Aos que desejarem colaborar com essa ação
beneficente, favor preencher o termo de adesão anexado, devolvendo até o dia 12/06, terça-feira;
4. Serão entregues aos alunos da Ed. Infantil e 1º ao 5º ano/EF, 05 (cinco) ingressos, para
compra antecipada no valor de R$ 5,00 (cinco reais), cada. No dia da festa, o valor será de R$ 8,00
(oito reais), cada. Favor entregar o valor correspondente para a professora da turma de seu(sua)
filho(a) até o dia 12/06. Caso não haja interesse, favor devolver os ingressos até a data citada.
OBS.: os ingressos que porventura apresentarem alguma avaria, não poderão ser
devolvidos;
5. O convite cortesia do(a) aluno(a) será entregue na véspera da festa;
6. Os alunos da turma que mais venderem ingressos (no mínimo 150) serão premiados com
um lazer no Boliche em data a ser definida posteriormente;
7. Durante o evento, teremos o sorteio de 03 (três) bicicletas e vários brindes: serviço de pet
shop, rodízio de pizza, kits de beleza, vale pizza, artesanatos, etc. Não deixem de preencher o
canhoto do convite que deverá ser depositado na urna, localizada na entrada principal;
8. Segue a programação das danças e seus respectivos horários (vide verso). Pedimos a
colaboração no sentido de se organizarem, chegando com 30 minutos de antecedência;
9. Por determinação da LEI MUNICIPAL Nº 7234, de 11 de março de 2011, não serão
comercializadas bebidas alcoólicas durante a festa.
Certos da compreensão e colaboração de todos, nos colocamos à disposição para
esclarecimentos.
Atenciosamente,

Maria Aparecida Lima
Gestora Administrativa

Álvaro L. Martini Gonçalves
Gestor Pedagógico

Abaixo, relacionamos os horários das danças e, para que transcorram de maneira organizada,
solicitamos que não ocorram atrasos, pois as danças iniciarão no horário proposto:
11h00 – Infantil Baby e Infantil I (Manhã) – Profª. Samira e Regiane / Música: “Pandeirinho”.
11h15 – Infantil I (Tarde) – Profª. Adriana / Música: “Entra na roda”.
11h30 – Infantil II (Manhã) – Profª. Viviane / Música: “Moreninha linda”.
11h45 – Infantil II (Tarde) – Profª. Stephanie e Vanessa / Música: “Pula a fogueira”.
12h00 – Infantil III (Manhã) – Profª. Joslaine / Música: “Vamos fazer festa”.
12h15 – Infantil III (Tarde) – Profª. Joslaine / Música: “De bem com a vida”.
12h30 – Infantil IV (Manhã) – Profª. Rosemíria / Música: “Olha a pisada”.
12h45 – Infantil IV (Tarde) – Profª. Marcela e Layza / Músicas: “Arraiá do Patati Patatá” / “Pipoca,
paçoca e pinhão” / “Quadrilhão”.
INTERVALO
13h45 – Turmas 110 e 111 – Profª. Alessandra e Carina / Música: “Quermesse Recreio” (Revista
Recreio especial).
14h00 – Turmas 112 e 113 – Profª. Alessandra e Sheila / Música: “O Sertão vai virar mar” (Trio
Nordestino Sobradinho).
14h15 – Turmas 121 e 131 – Profª. Silvana e Suely / Música: “Entra na roda” (Tony Safar).
14h30 – Turmas 122, 123 e 133 – Profª. Fernanda, Vivian e Silvana / Música: “Massa de Mandioca”
(Mastruz com Leite).
14h45 – Turmas 141 e 142 – Profª. Rosemary e Gabriela / Música: “Só alegria” (Rionegro e Solimões).
15h00 – Turmas 151 e 153 – Profª. Déia e Priscila/Música: “Isso aqui tá bom demais”
(Dominguinhos).
INTERVALO
17h30 – Turma 161 – Música: “Tô com moral no céu”.
17h45 – Turma 162 – Música: “Você partiu meu coração”.
18h00 - Turma 171 - Música: “Quadrilha maluca remixada”.
18h15 – Turma 172 – Música: “Quadrilha maluca remixada” (batidas modificadas).
18h30 – Turma 181 – Música: “Quadrilha remixada”.
18h45 – Turma 182 – Música: “Quadrilha tradicional moderna”.
INTERVALO
19h30 – Turmas 191 e 192 – Música: “Remix Sertanejo”.
19h45 – Turmas 211 e 221 - Música: “Quadrilha tradicional”.
20h00 – Turma 231 – Música: “Quadrilha personalizada”.

Agradecemos e contamos com a participação dos senhores que muito nos alegrará!
Equipe Pedagógica

