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Atenciosamente 
Coordenação 
Pedagógica 

Ensino Fundamental 

  
Srs. Pais e/ou Responsáveis: 

Comunicamos os horários das danças e trajes para a Festa Junina - 

alunos do Ensino Fundamental I. 
Horário Turma Traje para a dança: Professores 

10h45 2ºano A  Meninas e meninos: traje tradicional 
de Festa Junina sem chapéu 

Ana Paula e Tarso 

12h 2ºs anos B e C  Meninas e meninos: traje tradicional 
de Festa Junina sem chapéu 

Ana Paula e Tarso 

10h15 3ºs anos A e B Meninas e meninos: traje tradicional 
de Festa Junina sem chapéu 

Ana Paula e Tarso 

11h30 3º ano C Meninas e meninos: traje tradicional 
de Festa Junina sem chapéu 

Ana Paula e Tarso 

10h 4º ano A  Roupa Country 
Meninas: bota, sapato ou tênis, saia 
ou shorts,  blusa ou camisa lisa ou 
xadrez 
Meninos: bota, sapato ou tênis, calça 
jeans, camisa lisa ou xadrez. 
* colete é opcional. 

Ana Paula e Tarso 

13h45 4º ano B Roupa Country 
Meninas: bota, sapato ou tênis, saia 
ou shorts, blusa ou camisa lisa ou 
xadrez e lenço na cabeça. 
Meninos: bota, sapato ou tênis, calça 
jeans enrolada na altura do joelho, 
camisa lisa ou xadrez. 
* colete é opcional..  
Ambos deverão ter um cabo de 
vassoura ou outro material com 
uma trouxinha na ponta. 

  

Ana Paula e Tarso 

13h15 5ºs anos A e B Roupa Country 
Meninas: bota, sapato ou tênis, saia 
ou shorts, blusa ou camisa lisa ou 
xadrez 
Meninos: bota, sapato ou tênis, calça 
jeans, camisa lisa ou xadrez. 
* colete é opcional. 

Ana Paula e Tarso 

13h30 5º ano C  Roupa Country 
Meninas: bota, sapato ou tênis, saia 
ou shorts, blusa ou camisa lisa ou 
xadrez 
Meninos: bota, sapato ou tênis, calça 
jeans, camisa lisa ou xadrez. 
OBS: Lenço no pescoço sem chapéu 
para meninos e meninas.  
* colete é opcional. 

Ana Paula e Tarso 

 
Solicitamos a presença dos alunos com 15 min. de antecedência. 

Local das danças: Quadra Externa. 

 


