
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ARRAIÁ BENEFICENTE INTERAÇÃO 
 

DIA 20/06/2013 - Sábado – das 11h às 

20h Local: Sest Senat ABC 

Rua: Vereador José Nanci, 300 – Próximo ao Posto Cabeça Branca. 
 

A Festa Junina do Interação está chegando! É muito importante que a escola continue 

essa tradição, que nossos alunos conheçam o folclore de nosso país e tudo que faz parte 

dessa festa tão bonita. 

As apresentações dos alunos representarão diversas expressões artísticas e culturais 

brasileiras e os convidados poderão apreciar esta festa tipicamente caipira, se divertir 

nas barracas de brincadeiras e saborear os pratos típicos. 

O evento também contará com ações beneficentes como a Campanha do Agasalho e 

as barracas que terão seu lucro destinado a Instituições Carentes da região. 

Pais, alunos e convidados poderão doar agasalhos, cobertores, edredons, lençóis e 

roupas de frio em bom estado de conservação e limpos. Façam suas doações e 

aproveitem para conscientizar as crianças sobre a importância deste ato. 

Toda a renda arrecadada nas barracas da Festa Junina será destinada a instituições de caridade e ao Sest 

Senat, organizador do evento. A renda da bilheteria será destinada ao aluguel do espaço para o 

organizador. 

 

 

  CONVITES – A renda da bilheteria será destinada ao aluguel do espaço para o 
organizador (Sest Senat e Mel Eventos) 

 

- Os alunos receberão gratuitamente 1 convite cortesia para uso exclusivo; 

 
- Crianças de até 03 anos não pagam entrada; 

 
- O preço individual do convite adquirido até sexta-feira, 19/06, na escola, é de R$ 8,00 

(pode ser comprado na secretaria ou via agenda).  

 
- No dia do evento o valor do convite será R$ 10,00.  



                                             ESTACIONAMENTO 

Para maior comodidade dos convidados o local conta com estacionamento gratuito. 

Para evitar atrasos nas apresentações dos alunos e garantir a sua vaga, é aconselhável 

chegar no mínimo 30 minutos antes da apresentação de seu (sua) filho (a). 

                                             HORÁRIOS  DAS APRESENTAÇÕES 

TURMAS HORÁRIOS  

INFANTIL I A  11H 

INFANTIL II B E C  11H 

1ºA 11H30 

2ºB 11H30 

INFANTIL I B  12H 

2ºA  12H 

1ºB 12H 

1ºC 12H30 

2ºD 12H30 

INFANTIL A E B  13H 

3ºA  13H 

BABY II A  13H30 

INFANTIL II A  13H30 

BABY II B E C  14H 

INFANTIL C 14H 

2ºC 14H30 

1ºD 14H30 

4ºA 15H 

3ºB 15H 

3ºC 15H 

5ºA 16H 

4ºD 16H 

4ºB 16H30 

4ºC 16H30 

5ºB 16H30 

6º AO 9º ANO  A PARTIR DAS 17H 

Trajes: 

Baby II – caipira completo (pais dançam junto com os filhos) 

Infantil – caipira completo 

Infantil I – country com chapéu 

Infantil II – caipira completo 

1º, 2º E 3º ANO – Meninos: Calça jeans, camisa e chapéu (country ou caipira). Meninas: 

Vestido caipira e chapéu (opcional) 

4º e 5º ANO – Meninos: Calça jeans e camisa 

Meninas – calça ou shorts jeans e camisa.  

Convites: R$ 8,00 / Na portaria: R$ 10,00. 

Alunos: Cortesia.  


