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Cuiabá, MT 24 de Maio 2019 

 
COMUNICADO Nº  18/2019 

 
Senhores Responsáveis, 

Festa Junina 2019 
Tema: Festa da Reciclagem  
Data: 14/06/19 
Horário: 19h  
Local: Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal. 
Endereço: Rodovia Palmiro Paes de Barros, Km 2, Bairro Jardim Jockey - Cuiabá / Santo 

Antonio.  
O tema deste ano será Festa da Reciclagem, para este, buscaremos agregar os 

elementos do campo, perpassaremos pelos ensinamentos do reaproveitamento dos produtos da feira 
transformados em outros, manteremos em nossas aulas as abordagens dos princípios da 
sustentabilidade.  

Nossa festa recebe o nome de Junina, mas da conhecida e tradicional Festa Junina o que 
mantemos anualmente com rigores são as barracas das brincadeiras e comidas típicas. As músicas e 
ritmos esses são sempre relacionados ao tema a ser trabalhado durante o ano. Desta forma, todos 
os alunos independente de religião ou crenças podem participar da festa.  

Para este ano não existe um figurino único a ser sugerido. O tema nos remete ao campo, a 
agricultura, ao reaproveitamento, portanto deixamos a critério da criatividade de vocês a roupa a ser 
utilizada para esta.  

 
Os ingressos para a Festa Junina deste ano serão pulseiras para adultos e crianças de 05 a 12 

anos. Alunos não pagam ingressos. O uso da pulseira é obrigatório, é também a garantia de que 
o público presente pertence a comunidade escolar e seus convidados.  

As pulseiras estarão à venda a partir da divulgação deste comunicado.  
Qualquer pessoa desde que convidada pela família do aluno poderá participar da Festa! 
 
1º lote no valor de R$ 25,00 até o dia 07/06.  
2º lote no valor de R$ 30,00 a partir do dia 10/06.  
 
Crianças de 05 a 12 anos --- R$ 15,00   

 
As fichas poderão ser adquiridas antecipadamente na secretaria da escola a partir do envio 

deste até dia 10/06. 
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As mesas (de quatro lugares), são opcionais e não estão associadas ao ingresso de 

entrada. Estarão disponíveis para venda a partir de quarta-feira (29/05/2019) no valor único de 
R$ 80,00.  

 
Observações:  

 
1- Dia 12 de junho, faremos o ensaio geral. Os alunos que já tiverem as suas roupas, deverão 
trazê-los para o ensaio. 
 

2 – Solicitamos para que tão logo percebam a exatidão do seu atraso, que liguem nos números de 
telefone 99690-1119 ou 99923-0460 informando-nos quanto ao tempo em que chegarão ou nos 
liberando para iniciarmos as apresentações.     

 

  
Atenciosamente, 
Equipe Diretiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


