Goiânia, 02 de junho de 2017.

Circular 13/17
De: Prof.ª Ms. Núbia Rejaine Ferreira Silva
Diretora do Colégio Externato São José
Aos Srs. Responsáveis familiares
Referência: Festa Junina 2017

Prezados responsáveis familiares,

Estamos em vésperas da tradicional Festa Junina do Colégio Externato São José que será sábado,
dia 10/06, das 14h às 21h. O clima já é de festa entre nós, no ambiente escolar. Estamos todos envolvidos
com os preparativos, ensaiando as danças de quadrilha e toda equipe na organização e decoração para
realizarmos mais uma festa linda. Já é possível perceber a alegria e expectativa nos olhos de nossos alunos.
Entendemos que todos os eventos da escola precisam estar orquestrados com o projeto pedagógico e
que precisamos aproveitar todos os momentos para aprendizagens em espaços e tempos diferenciados. Este
ano, a Festa Junina será temática, fundamentada no nosso projeto anual, Sustentare. Estamos trabalhando
a Sustentabilidade Cultural, com intuito de colocar nossas crianças e jovens em contato com nossas raízes
culturais. Faremos um resgate às origens de nossas músicas caipiras e sertanejas, da década de 30 a 90.
Dividimos cada segmento por décadas e estamos convictos que teremos momentos riquíssimos, aliando
alegria, entretenimento e aprendizagem, nesta festa.
Assim, dividimos as danças em cinco blocos, conforme vocês perceberão no quadro de
apresentação. Os alunos dançarão, ficarão em um espaço assistindo às apresentações, por um curto período,
até terminar o bloco deles. Ao final de cada bloco, teremos o “Quadrilhão com os Pais” e depois um tempo
para as fotos. Convidamos todos as famílias para entrarem no clima da festa conosco e virem vestidos a
caráter, participarem do quadrilhão com seus filhos. Estes momentos são importantíssimos para
fortalecimento de vínculos e integração entre vocês, seus filhos e escola.
Antecipamos o pedido de não ultrapassarem o limite permitido para fotografarem, reforçando que
terão um momento para isso posteriormente e o local destinado, no decorrer das danças, é suficiente para
registrar boas imagens. Ainda não fechamos com empresa de fotografia, mas não daremos exclusividade. As
famílias estão liberadas para fotos.
Como na festa do ano passado, informamos que a verba arrecadada na barraca da pescaria será
destinada ao projeto social da escola "Gesto Fraterno a Serviço da Vida e da Esperança". Antecipadamente,
agradecemos a generosidade das famílias que nos encaminharão "prendas" e guloseimas para colaborar com
a barraca.
Assim como nas festas anteriores, não haverá o consumo de bebidas alcoólicas e para que tudo
transcorra com tranquilidade, aumentaremos o efetivo de seguranças da empresa ESCUDO, no pátio interno,
e contaremos com a parceria do Batalhão Escolar, na ronda externa do colégio. Ainda, no quesito segurança,
terá uma técnica de enfermagem à disposição, em nosso ambulatório, para eventuais atendimentos.
Comunicamos que, nesse dia, a entrada a pé poderá ser pelo portão da rua 18 e da rua 106. Por questão
de espaço, o estacionamento interno somente será disponibilizado aos professores e demais funcionários do
colégio.
Todos os nossos alunos receberam, junto a esta circular, um convite individual gratuito para a
festa. As crianças de colo e as menores de 2 anos, acompanhadas de adultos, também terão entrada franca.

Os ingressos para os familiares e demais convidados serão vendidos ao preço individual de R$10,00 (dez
reais), mesmo valor do ano passado, e estarão disponíveis a partir de segunda-feira, dia 05/06, com
Ivone/Aline, na recepção do 1º andar, e Lucileide/Maria Aline, na Educação Infantil, e Paulo, no 2º andar.
Os ingressos ainda serão vendidos ao público externo, na bilheteria da rua 18, no decorrer da festa, no valor
de R$ 20,00 (vinte reais).
Lembramos que será indispensável a apresentação do convite, na entrada na festa, tanto por parte dos
alunos, quanto por seus familiares. Esta estratégia simples contribui para a segurança de todos dentro do
espaço festivo.
Assim como nas festas de anos anteriores, informamos que, no sábado, dia 10/06, pela manhã, enquanto
estivermos nos preparativos finais, teremos um caixa aberto para venda antecipada de fichas e ingressos. As
fichas excedentes poderão ser, posteriormente, trocadas no setor financeiro do colégio.
Logo abaixo, informamos os horários prováveis para as apresentações das quadrilhas e danças juninas.
Quaisquer dúvidas estamos à disposição.
A presença de todos será indispensável para realização de uma linda festa que ficará guardada para
sempre na memória afetiva de seu filho.
Atenciosamente,
Profª Ms. Núbia Rejaine Ferreira Silva
Diretora do Colégio Externato São José
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HORÁRIOS PROVÁVEIS DAS QUADRILHAS/2017

Observação: Estes são os horários prováveis das quadrilhas. Os alunos devem chegar, no mínimo, 15 minutos
antes, na quadra de concentração, ao lado do ginásio, onde se encontrarão com as professoras.

Festa Junina – 2017 (Educação Infantil)
Quadro de horários das apresentações no Ginásio
Horário
14h

Intervalos
5 min

Turmas
Preparação dos alunos para entrada

14h05

5 min

MATERNAL - 1A(Inara), 2A(Selma), 2B(Viviane)

14h10

5 min

INFANTIL - 1A(Sandra), 1B(Daniela) e 1C(Andréia)

14h15

5 min

INFANTIL - 2A(Stefanya), 2B(Hellen), 2C(Ester) e 2D(Fernanda)

14h20
14h30

10 min
30 min

Intervalo para saída de alunos
Intervalo para fotos com os pais, no cenário.

15h

5 min

Preparação dos alunos para entrada

15h05
15h10
15h15
15h25

5 min
5 min
10 min
5 min

INFANTIL - 3A(Letícia), 3B(Marcia) e 3C(Patrícia)
INFANTIL - 3D(Pedrina) e 3E(Elaine)
Intervalo para saída de alunos
Quadrilhão com pais e alunos do Infantil

15h30

30 min

Intervalo para fotos com os pais no cenário.

Músicas
Pula Pula Pipoquinha + Cai Cai
Balão
Chora viola
Sabiá na Gaiola + Andorinha
Preta

Peixe Vivo
Alô Galera

Festa Junina – 2017 (Educação Fundamental I)
Quadro de horários das apresentações no Ginásio
Horário
16h

Intervalos
5 min

16h05

5 min

16h10

5 min

16h15

5 min

16h20

5 min

16h25
16h30

5 min
30 min

17h

5 min

17h05

5 min

17h10

5 min

17h15

5 min

17h20

5 min

17h25
17h30

5 min
30 min

18h

5 min

18h05

5 min

18h10
18h15
18h20
18h30

5 min
5 min
5 min
30 min

Turmas
Preparação dos alunos para entrada
1ºA(Daniella), 1ºB(Fernanda), 1ºC(Sônia Regina)
Coreografia: Professora Cristiane
2ºA (Ana Paula)e 2ºB(Ana Maria)
Coreografia: Professor Bebeto
1ºD(Lucinéia) e 1ºE(Marcilei)
Coreografia: Professora Cristiane
2ºC(Flávia) e 2ºD(Nádia)
Coreografia: Professor Bebeto
Intervalo para saída de alunos
Intervalo para fotos com os pais no cenário.
Preparação dos alunos para entrada
3ºA(Débora Ferreira), 3ºB(Andreia)
Coreografia: Professora Rosy
3ºC (Luciana) e 3ºD(Danielle)
Coreografia: Professora Nara
4ºA (Liliam) e 4ºB(Débora)
Coreografia: Professora Rosy
4ºC(Dilzéia) e 4ºD(Thatyane)
Coreografia: Professora Marília
Intervalo para saída de alunos
Intervalo para fotos com os pais no cenário.
Preparação dos alunos para entrada
5ºA, 5ºB e 5ºC(Regina)
Coreografia: Luciana Caetano
Apresentação das turmas (5ºC)
Intervalo para saída de alunos
Quadrilhão com pais e alunos do Fundamental I
Intervalo para fotos com os pais no cenário.

Músicas
Cavalo Enxuto
Mocinhas da Cidade + Cana Verde + Baile
na Roça
Cavalo Enxuto
Pout Pourrit Sertanejo

A Dança do Catira
Moreninha Linda
Pagode em Brasília
Cabelo Loiro

Pout pourrit Bandeira Branca + Empreitada
Perigosa + Faca que não Corta
26

Festa Junina – 2017 (Educação Fundamental II)
Quadro de horários das apresentações no Ginásio
Horário Intervalos

Turmas

19h

5 min

Preparação dos alunos para entrada

19h05

5 min

Apresentação das turmas (6º, 7º e 8º anos, somente alunos
interessados)

19h10

5 min

Apresentação das turmas (9º anos), com o Profº Gustavo
Coreografia: Luciana Caetano

19h15

5 min

Intervalo para saída de alunos

19h25

5 min

Quadrilhão com pais e alunos do Fundamental II

19h30

30 min

Intervalo para fotos com os pais no cenário.

Músicas

Eu me Amarrei + Peão
apaixonado

