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2018
A tradicional Festa Junina do Instituto São José
Dia: 23/6 (sábado) | Das 10h às 18h

Aproxima-se o - ARRAIÁ DO ZÉ - a alegre e já
tradicional Festa Junina do Instituto São José –
dia 23 de junho!
São nossos convidados os alunos, familiares,
ex-alunos e amigos.

PONTO DE VENDA:
Portaria 1 - das 12h às 13h
Segunda a Sexta-feira

O Arraiá do Zé é uma festa de confraternização, de cultura, com momentos alegres e signiﬁcativos;
graciosas danças das crianças da Educação Infantil, Fundamental I e a ‘‘Criativa Quadrilha’’ dos alunos dos
Terceiros anos do Ensino Médio. Uma festa com sorteios, surpresas, brincadeiras e comidas típicas.
De 6 a 22 de junho: Contamos com a participação e colaboração de todas as famílias na doação de prendas
e doces para as mais diferentes barracas, conforme descrito abaixo:
· Papelaria e doces
· Jogos e brinquedos
· Utilidades domésticas e produtos de beleza
· Doces em geral

Você sabia?
A sala que arrecadar mais prendas será premiada!
Educação Infantil – um período no Vagalume Buﬀet
1º ano e 2º ano Ensino Fundamental I - um período no Play Mini Golf Buﬀet
3º ano ao 5º ano Ensino Fundamental I - um período no Yex Boliche

Tabela de Pontos

ATENÇÃO:
- As prendas serão recebidas até o dia 22 de junho às 17h30, para a contagem dos pontos;
- Os doces perecíveis poderão ser trazidos na manhã do dia da Festa Junina – dia 23 de junho - e entregues na
barraca dos doces, também para a contagem dos pontos;
- Os alunos devem usar traje típico junino, chegar 30 minutos antes do seu horário de dança e direcionar-se a
quadra coberta;
- Os horários das danças estão no site da escola: www.institutosaojose.org.br;
- Os ingressos CORTESIA serão entregues em 18/6 - segunda-feira.
Agradecemos a colaboração sempre muito generosa nas doações das prendas.
Pedindo as bênçãos de Deus para todas as Famílias.

Fraternalmente,
Ir. Lucia Maistro
- Diretora ISJ -

