
       

 

 

 

 

A Festa Junina do Colégio Passionista São Paulo da Cruz representa muito mais do 
que uma festa. É um evento de encontros e reencontros de ex-alunos, de acolhida às famílias 
novas e futuras famílias de educandos, de confraternização e neste ano, celebração da 
esperança e alegria! 
 

 TEMA: Através das expressões artísticas na decoração e nas danças, valorizamos a 

riqueza cultural do nosso País, destacando a Semana de Arte Moderna, a tradição e a 
brasilidade, comemorando inclusive a Copa do Mundo que acontecerá no final do ano.  
 

 DIA E HORÁRIO: Será realizada no dia 11/06/2022, das 10h30 às 19h. 

Nossa! vai ser bom demais comer guloseimas juninas, brincar nas barracas, jogar bingo e ver a 
galera toda dançando! E, ainda mais: participando da festança você ajuda um bocado de gente 
(em exclusão social), que precisa da nossa colaboração. 
 

 INSTITUIÇÕES QUE VAMOS AJUDAR: 
- Projeto Educativo Passionista Antonieta Farani – periferia de Curitiba – Paraná: Atende 45 crianças 
e adolescentes carentes e em risco para reforço escolar e contraturno social; 
- Projeto Educativo Passionista Maria José – Piraquara – Paraná. Acolhe 90 crianças e adolescentes 
com a mesma finalidade e igualmente em situação de risco e exclusão social. 
 

 MELHORIAS NO COLÉGIO: Além disso, o nosso objetivo é proporcionar a 

sociabilidade e integração da comunidade educativa Passionista e fazer melhorias e trocas nas 
coberturas do Centro Esportivo, da piscina e nos pátios B, C e E (já estão sendo realizadas), 
além da pintura da escola. 
 

 COMO PARTICIPAR: Para todas as Séries (do Maternal ao Ensino Médio): 

- Participando das danças - turma com 75% de participação = 100 pontos; 

- Gincana das Prendas – variadas – valor de mercado dobrado (favor enviar o ticket de 
compras junto para ficar mais fácil a contagem); 

 

As prendas poderão ser: Brinquedos variados, eletro/eletrônicos, cestas especiais ou 
outros prêmios para o bingo ou as barracas de brincadeiras. 

Serão considerados também (pelo valor do produto): Docinhos típicos, azeite, açúcar, 
farinha de trigo (tipo 1), leite em caixa, leite condensado, pipoca e canjica (deverão ser 
entregues até o dia 09/06).  

 

 Doação de Cestas – com os produtos abaixo = 300 pontos (entrega até dia 08 de junho): 
- Educação Infantil, 6ºs e 7ºs Anos: Guloseimas/chocolate (lista com a Coordenação e          
Prô Marta) 
- 1ºs, 2ºs, 8ºs e 9ºs Anos: Produtos de uma cesta básica (lista com a 
Coordenação e Prô Natália) 
- 3ºs, 4ºs, 5ºs Anos e Ensino Médio: Produtos de cama, mesa e banho 
(lista com a Coordenação e Prô Adriana) 

DIA 11/06, das 10h30 às 19h 



 

 PRAZO FINAL PARA A ENTREGA DAS PRENDAS     
(para participar da gincana): Dia 10/06, às 14h (pontualmente). 

 
 

 
 

 

 PREMIAÇÃO: 
 

 Maternal ao Ensino Médio – 1º LUGAR: Um dia ESPECIAL de muita alegria e interação 
no Recanto Paulo da Cruz (incluso transporte, alimentação e monitoria). 
- Vence a turma que conquistar o maior número de pontos – mínimo de 3.500. 

 

 Maternal ao Ensino Médio – 2º LUGAR: Um dia ESPECIAL no cinema, com direito a 
pipoca e filme. 
- Vence a turma que conquistar o maior número de pontos – mínimo de 3.000.  

 

 Maternal ao Ensino Médio – 3º LUGAR: Um dia de aula ESPECIAL (no horário da sua 
turma), com muita alegria e interação no Colégio, através de brincadeiras, jogos e lanche por 
conta do Colégio. 
- Vence a turma que conquistar o maior número de pontos – mínimo de 2.500.  
       

Assim, queremos convidar a todos para formar uma bela corrente para que a nossa 
Festa seja linda, segura, criativa e interativa!  
        

 CONVITE ESPECIAL: Como os formandos das 3ªs Séries de 2020 e 2021 não 

participaram da quadrilha especial de despedida, neste ano serão nossos convidados 
especiais: todos deverão chegar até às 17h e encontrar-se nas arquibancadas do Centro 
Esportivo, às 17h30. Não precisarão comprar convite; somente confirmar o seu nome na 
entrada da festa.    
 

 HORÁRIO DAS DANÇAS E TRAJES (conforme cronograma já enviado). 
 

 CONVITE: Os nossos educandos não precisam pagar, mas deverão apresentar a 

carteirinha/crachá na entrada da festa.  
- Para quem não é nosso aluno: deverá pagar a partir dos 7 anos. 
  

  - Estarão à venda nos horários de entrada, no saguão da Tucuruvi.  
  - Nos demais horários poderão ser adquiridos na EDUCADI (a partir de 17/05).  

 

VALORES E PAGAMENTOS DOS CONVITES: 
 

. Até o dia 27/05/22 - R$ 15,00 (pagamento somente em dinheiro) 

          . Do dia 30/05/22 a 10/06/22 - R$ 18,00 (pagamento somente em dinheiro) 

          . No dia do evento - R$ 20,00 (pagamento em dinheiro e/ou cartão de débito). 
 

Aguardamos a presença de todos! Convide sua família, vizinhos e amigos. 
                                

Comissão da Festa Junina, maio de 2022. 


