Belo Horizonte, 09 de maio de 2017.

Circular nº 044/2017

Prezados Pais/ Responsáveis,
Nossa Festa Junina “Arraiá do São José ”, está chegando! Ricas em tradições, as festas de São João, Santo
Antônio e São Pedro são celebradas por todo o Brasil. Crianças, jovens e adultos se reúnem para festejar esse
período do ano que contagia e toma conta de todos em um clima de muita alegria, com músicas e comidas
típicas.
A organização da decoração, barraquinhas de brincadeiras, de alimentos está em plena preparação para
garantir diversão, alegria e comodidade durante a festa.
Contamos novamente com o apoio de todos para alcançarmos o mesmo sucesso das festas anteriores,
promovendo a confraternização de toda a comunidade e enriquecendo culturalmente nossas crianças.
Alunos e professores estão ensaiando as danças que vão tornar a festa ainda mais bonita e atraente. Além
disso, teremos um show com Beto Guerra e Denys Carvalho, entre outras atrações. Tudo isso para fazer do
“Arraiá do São José ” o Arraiá mais animado e festivo para vocês.
Nossa Festa acontecerá dia 10/junho – sábado, de 10h às 16h30. A programação constará no verso do convite
que será entregue posteriormente.
Manteremos a entrega dos ingressos para o/a irmão/irmã de mais idade e obedecerá ao seguinte critério: 01
(um) para o/aluno/a; 02 (dois) para os pais ou seus representantes; 01 (um) para cada irmão matriculado no
Colégio São José.
Os alunos poderão utilizar os convites dos pais para terceiros desde que autorizados por eles. Porém, caso os
pais vierem para a festa, deverão adquirir os ingressos. Veja tabela abaixo.
Os ingressos poderão ser adquiridos conforme informações abaixo, a partir do dia 01 de junho, na Tesouraria
do Colégio com Virgínia, de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30.
VENDA DE INGRESSOS
PARA ADULTOS E CRIANÇAS A
PARTIR DE 11 ANOS
De 01 a 09/junho

VALORES

VENDA DE INGRESSOS
P/ PESSOAS IDOSAS

VALORES

R$ 10,00

De 01 a 09/junho

R$ 5,00

10/junho

R$ 15,00

10/junho

R$ 8,00

OBS.: Crianças até 10 anos de idade não pagam.

Ingressos limitados.

As fichas para as barraquinhas serão vendidas em cartelas cujo valor unitário será de R$ 50,00 (cinquenta
reais). As famílias poderão adquirir uma cartela completa, ou quantas quiserem, bem como parte dela. As
cartelas serão vendidas antecipadamente na Tesouraria, no período de 01 a 09/junho e também no dia da
festa.
Contamos com a sua presença, de seus familiares e amigos. Venha festejar conosco e dar um brilho especial à
nossa Festa!
Atenciosamente,

Maria Cláudia Leão
Diretora

Júnia Márcia B. F. de Oliveira
Vice-diretora

