
 

 

Caros Pais e/ou Responsáveis, 

No dia 15/06 ,sábado, realizaremos nossa tradicional Festa Junina, cujo tema: 

La Salle São Paulo comemora seus 20 anos em grande estilo: 

- Aê! Aê! 

- Aê! Aê! Aê! 

101 anos de Luiz Gonzaga 

Estamos preparando uma grande festa para esse dia com comidas típicas, bebidas, 

brincadeiras, quadrilhas, danças, bingo e muito mais. 

Seguem algumas orientações: 

1)Horário da Festa Junina  

Início: 12h 

Término previsto: 21 h - com o bingo especial 

2) Danças e quadrilhas 

- Segue em anexo a tabela com os horário e trajes a serem utilizados pelas 

crianças. 

3) Suspensão de aula: 

No dia 14/06, sexta-feira, não haverá aula para os alunos do Fundamental I e II / 

Projeto integrarte (motivo: organização e arrumação da Festa Junina). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) LISTA DAS DANÇAS, TRAJES E HORÁRIOS  – FESTA JUNINA 2013 

Horários Danças Trajes Professora 
Responsável 

13h20 2º A Meninas: vestido caipira, meia calça 
colorida e sapatilha. 

Meninos: calça jeans, camiseta branca, 
lenço vermelho e tênis. 

 

 Tatiane 

13h40 2º B Meninas: vestido caipira, meia colorida 

e sapatilha. 

Meninos: calça jeans, camiseta verde, 

amarela ou azul, lenço branco e tênis. 

Tatiane 

14h 3º A Meninas: Saia florida rodada com 
tecido liganet, collant preto, sapatilha 
preta e cabelo decorado com flores. 

Meninos: calça preta, camisa florida e 

tênis preto. 

Viviane 

14h20 3º B Meninas: collant (a cor que preferir), 
saia rodada florida até o joelho, meia 
calça colorida, polaina colorida e 
sapatilha. Cabelos presos (rabo de 
cavalo amarrados com laço de chita 
colorido) Observação: Se o cabelo for 
curto, utilizar “tiara colorida”. 

Meninos: calça jeans, camisa colorida, 
colete de vaqueiro e chapéu de 
vaqueiro e tênis preto. 

 

Jacqueline 

14h40 4º A Meninas: saia florida rodada, collant 
branco, sapatilha e tiara de flor nos 
cabelos.  

Meninos: calça jeans, camiseta 
vermelha e tênis. 

 

   Silvia Elena 

15h 4º B Meninas: baby look ( a cor da sua 
preferência), saia rodada florida 
acompanhada de um short por baixo, 

sapatilha e tiara de flores no cabelo. 

Meninos: calça jeans, camiseta azul 
(lisa) e tênis. 

 

     Aline 

15h20 5º A Meninas: saia rodada florida, collant 
preto, lenço vermelho, cabelo solto, 
meia calça preta e sapatilha. 

Meninos: calça jeans, camisa branca, 
lenço vermelho e tênis. 

 

    Sandra 

 

 



5) Venda de convites:  

Aguarde maiores informações que posteriormente enviaremos o comunicado. 

Observações importantes: 

Apresentação das danças: 

Evitar atraso, pois seguiremos os horários acima descritos, impreterivelmente. É 

importante ressaltar que não haverá repetição das coreografias. 

Sugestões de locais para a aquisição dos trajes solicitados na tabela acima: 

- 25 de março 

- Brás 

- Vila Dalila 

- Penha de França. 

Autorização: A resposta deverá ser enviada na agenda até segunda-feira, 27/05, 

impreterivelmente. 

Os pais ou responsáveis deverão assinalar abaixo se o aluno participará ou não das 

danças, pois já iniciamos os ensaios e precisamos nos organizar quanto à quantidade de alunos 

que farão parte da coreografia. 

Nome do aluno (a): _______________________________________,  ______ ano 

(  ) vai participar dos ensaios 

(  ) não vai participar dos ensaios 

Qualquer dúvida procurar pela professora ou Coordenação Pedagógica na agenda. 

Sem mais, 

Coordenação Pedagógica 

 

 

 

 


