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Festa Junina
Prezados Pais, Alunos, Professores e Funcionários.
De acordo com nossas melhores tradições, contamos com sua participação nesta
festa, que será no dia 16 de junho, sábado, com início previsto para as 12h30 e
encerramento às 19h30. Seu apoio e presença às atividades desenvolvidas serão
muito bem-vindos.
Solicitamos especial atenção para estas informações:


Não será permitida a entrada após as 18h30.



Danças
Alunos
da Educação Infantil
do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental
do 6º ano ao Ensino Médio

Horário Previsto
14h00
15h00
17h00

Local
Campo Gramado

 Gincana
Será realizada de 21 de maio a 12 de junho. As classes participarão desta
gincana, concorrendo a um prêmio baseado na pontuação das prendas
conseguidas e no número de convites adquiridos através dos respectivos
alunos da Turma.
A cada convite adquirido serão atribuídos 10 (dez) pontos.
As prendas, que deverão ser novas, serão recebidas:
- de manhã, das 7h00 às 9h00, pelos funcionários da recepção da Mayrink e do
Portão da Diogo de Faria;
- à tarde, no início do período, pelos respectivos Professores;
- alunos da Educação Infantil deverão entregar as prendas às respectivas
Professoras.
Todas as prendas deverão ser devidamente identificadas com nome e
turma, para pontuação, até as 15h00 do dia 12 de junho, (3ª feira)
impreterivelmente.
Não serão aceitas bebidas alcoólicas como prenda e bandeirinhas não serão
pontuadas.
Os pontos serão atribuídos de acordo com o valor registrado no produto ou a
critério da Comissão Organizadora. A definição da Turma vencedora será feita
através de média ponderada, considerando-se o número de alunos por classe,
e divulgada até 02 de agosto, 5ª feira.






Apresentação Musical: prevista para as 16 horas.
Especial 95 anos: previsto para as 19 horas.
Prêmio: um console Xbox One
O convite premiado será aquele cuja numeração for igual à sequência dos
quatro últimos algarismos do 1º prêmio, sorteado pela Loteria Federal do dia
20 de junho de 2018. Deverá ser retirado na Secretaria dentro de 30 dias, a
partir de 08 de agosto, das 8h00 às 15h30.

 Segurança
É expressamente proibido trazer fogos de artifício e bebidas alcoólicas.
Reservamo-nos o direito de impedir a entrada, bem como a permanência, de
pessoas fora de condições apropriadas para o convívio social sadio.



Convites
Nossos alunos poderão adquiri-los com o Professor responsável pela turma, a
R$15,00 (quinze reais) cada, concorrendo ao prêmio com um número por
convite.
No ato da prestação de contas, até dia 12 de junho (3ª feira), convites não
vendidos deverão ser devolvidos, pois seus números serão inutilizados, não
concorrendo ao prêmio.
A aquisição dos convites continuará até o dia 15 de junho, 6ª feira, às 15h30 na
Secretaria, mas estes não entrarão na pontuação da turma.

Informações complementares podem ser obtidas junto à Coordenação.

No dia da festa, os convites estarão disponíveis a R$ 30,00 (trinta reais) cada,
na entrada, mas não concorrerão ao prêmio.
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 Estacionamento
A comissão da Festa Junina comunica que, para maior comodidade de todos,
constará do nosso site, nos dias que antecedem a festa, os estacionamentos
próximos que estarão abertos.

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora
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