Campinas, 09 de Junho de 2017.

FESTA JUNINA
Dia 24 de junho, sábado, a partir das 14h30
O Arraiá da Escola Curumim já iniciou os preparativos para a nossa grande festa!
A proposta é sempre aproveitar a ocasião da festa para abordar a arte popular como uma
manifestação cultural importante e que compõe a identidade do povo brasileiro.
As brincadeiras, as danças, as músicas e as artes plásticas presentes na festa nos remetem a
diferentes tempos e espaços do país, promovendo uma viagem pela história, cultura e
tradições do nosso povo, tão impregnada de influências multiculturais.
Então, PRESTIGIEM NOSSA FESTA!
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LEMBRETES PARA A FESTA JUNINA
1. KIT-FESTA – preencha o “KIT-FESTA” (para destacar abaixo)
e adquira na secretaria os convites e fichas de comes e bebes
para a Festa. Você monta o seu Kit-Festa, evitando filas e
podendo usar um único cheque. O convite não será trocado por
fichas no caixa e não haverá reembolso do valor. As fichas de
comes e bebes não utilizadas na festa serão trocadas
apenas no caixa no dia do evento. Será feito o recibo que
servirá para a retirada do seu Kit-Festa em frente à
Biblioteca, no dia da Festa.

Não haverá distribuição de prendas nas barracas. Todas as jogadas serão livres .
O PEDIDO DO KIT DEVE SER FEITO ATÉ O DIA 20/06/2016

LATAS TIPO LEITE NINHO,
JORNAIS E MEIAS CALÇAS
Precisamos de latas de leite Ninho ou Nescau
para fazer as lanternas, JORNAIS para os ateliês
de pintura e meias calças velhas.
Agradecemos a todos!

PREÇOS DOS INGRESSOS

Alunos e crianças até 5 anos – não pagam
Maiores de 60 anos – R$ 5,00
Crianças de 6 a 14 anos – R$ 5,00
Ex-alunos de 14 a 18 anos - R$ - 5,00
Antecipados – R$ 15,00
Ingresso no dia – R$ 20,00

Recorte essa filipeta:

Aluno:_____________________________________ Turma:________ Prof.____________
Responsável: _____________________________________________

Alunos e crianças até 5 anos – não pagam
Maiores de 60 anos – R$ 5,00
Crianças de 6 a 14 anos – R$ 5,00
Ex-alunos de 14 a 18 anos - R$ - 5,00
Antecipados – R$ 15,00
Ingresso no dia – R$ 20,00

Quero: ________ convites = R$ _____________
Comes e Bebes: R$ _______________________
TOTAL R$ ______________________________

COMUNIDADE CURUMIM

SERVIÇOS DE BABÁ

Contato com Paula Duarte
- (Biblioteca da Curumim)Tel: 9 8821-7321 (Wathsapp) e 3325 0095
E-mail: dossantosduartep@gmail.com
R$25 por hora

Aulas de Flauta Transversal e Pífano
Com Manuh Graciano, ex-aluno da
Curumim, irmão do Moisés (9ºM).
Venha conhecer o maravilhoso mundo do
sopro!
Divulgando a pedido da Eliane, mãe do
Estevão - 3º Ano Tarde

Contato: (19)984062970

DICA CULTURAL

Divulgando a pedido do
Pedro – nosso professor de
Música
O espetáculo será amanhã
DIA 10/06/2017
Segue em anexo o panfleto
de propaganda

