
 

 

Aracaju, 07 de março de 2019 

 “O balão vai subindo, vem caindo a garoa.

O céu é tão lindo e a noite é tão boa.

Acende a fogueira no meu coração.”

                 

     Queridos Pais, 

 Estão preparados para a Festa J

brincadeiras e, é claro, muitas comida

(sábado). Os alunos do 1º ano do Ensino Fundamental 

com muita animação. Em seguida, os caipirinhas da 

Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio

Mas, para que possamos ensaiar

participação da criança no evento seja autorizada pelos pais.

Por gentileza, solicitamos o preenchimento da ficha abaixo que deverá ser devolvida à 

professora da sala até o dia 11/03/201

OBS. A escola não cobra taxa de participação no evento.

Atenciosamente,  

A Coordenação.  

.................................................................................................

Comunicado referente à Festa Junina em 

(       ) Concordo              (      ) Não Concordo

Aluno(a): _________________________________________________________

Ano/ Período: _________________         Turma:___________         Data:____/_____/______

______________________________________________________________

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEL

 

 

“O balão vai subindo, vem caindo a garoa.  

O céu é tão lindo e a noite é tão boa. 

São João, São João! 

Acende a fogueira no meu coração.” 

 
                 (Carlos Braga e Alberto Ribeiro) 

Estão preparados para a Festa Junina? O nosso arraial tem história

comidas gostosas! Querem ver? Será no 

1º ano do Ensino Fundamental abrem a festa fazendo sua apresentação 

com muita animação. Em seguida, os caipirinhas da Educação Infantil

3ª série do Ensino Médio darão continuidade às apresentações.

e possamos ensaiar, a partir do dia 19 de março (terça

participação da criança no evento seja autorizada pelos pais. 

Por gentileza, solicitamos o preenchimento da ficha abaixo que deverá ser devolvida à 

3/2019 (segunda-feira). 

OBS. A escola não cobra taxa de participação no evento.  

.................................................................................................DESTACAR.................................................................................        

Comunicado referente à Festa Junina em 07/03/2019 

(       ) Concordo              (      ) Não Concordo 

Aluno(a): _________________________________________________________

no/ Período: _________________         Turma:___________         Data:____/_____/______

______________________________________________________________

ASSINATURA DOS PAIS OU RESPONSÁVEL 

unina? O nosso arraial tem histórias, músicas, danças, 

no dia 01 de junho de 2019 

abrem a festa fazendo sua apresentação 

Educação Infantil e os alunos do 2º ano do 

darão continuidade às apresentações. 

terça-feira) precisamos que a 

Por gentileza, solicitamos o preenchimento da ficha abaixo que deverá ser devolvida à 

........................................................        

 (quinta-feira) 

Aluno(a): _____________________________________________________________ 

no/ Período: _________________         Turma:___________         Data:____/_____/______ 

______________________________________________________________ 


