
 

 

 

FESTA JUNINA 2018 

T2 ao 9º ano 

 

 

 



Caras famílias, 

O Arraiá da Santi se aproxima e gostaríamos de convidá-los a participar deste 

evento com a gente! No ano passado, mães, pais e alunos voluntários fizeram, 

junto com a equipe Santi, uma linda festa! 

Quando será o Arraiá da Santi? 

Dia 16/06, Sábado, das 9h às 18h 

O que acontece durante a festa? 

• Apresentação de danças típicas do T2 ao 5° ano. Neste ano teremos, ao 

longo da festa, bailões! Será o espaço para pais e filhos dançarem juntos! 

Confira o horário da turma do seu filho no convite. 

• Quadrilha do Fund2, ex-alunos, pais e convidados - ao final da festa, às 

17h45, na quadra 

• Barracas de jogos e brincadeiras - gratuitos e sem prendas, no intuito de 

brincar e jogar para se divertir! 

• Comes e bebes típicos - divididos entre a comissão de pais e alunos do 9° 

ano (que arrecada dinheiro para a formatura) e a Sodexo/Nutrical. 

• Outras atrações do 9° ano - correio elegante, telemensagem, bingo, bazar, 

etc (para arrecadar dinheiro para a formatura). 

O que fazem os voluntários? 

Pais, mães, ex-alunos e alunos que desejam participar como voluntários podem: 

• Trabalhar no dia da festa nas brincadeiras. Indique aqui o horário de sua 

preferência. 

• Auxiliar na montagem das brincadeiras/barracas na véspera, sexta-feira 

entre 16h e 19h. Confirme aqui a sua presença. 

• Pais que quiserem se juntar musicalmente a nós - tocar, cantar ou ensinar 

danças típicas durante os bailões. O professor José Calixto entrará em 

contato para juntos estabelecerem a parceria e alinharem a participação 

dos pais durante a festa. Clique aqui e nos conte de que forma pretende 

participar. 

Se você deseja ser voluntário, preencha o formulário até o dia 03/06. 

  

Contamos com você! 

EQUIPE SANTI 
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