
       

 

 

 

 

 
 

 QUEM SERÁ A TURMA VENCEDORA DE 2022? O Colégio conta com a sua participação e da sua família 
na compra dos convites e na colaboração das prendas para as brincadeiras!   

 Além de ajudar os Projetos Sociais, coordenados pelas Irmãs, com estas prendas/brindes montaremos 
as barracas de brinquedos para todas as idades! Será um sucesso! 
 

 Colaborando, você estará ajudando sua turma a:  
PREMIAÇÃO: Serão 2 (duas) premiações:  
. 1º grupo: 1º, 2º e 3º lugares para as turmas da Educação Infantil ao 5º Ano; 
. 2º grupo: 1º, 2º e 3º lugares para as turmas do 6º Ano a 3ª Série do Ensino Médio. 
 

. A premiação será a mesma:   

 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. 
 

 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.  
 

 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.  

       

 O QUE VALE PONTO: 
. Brinquedos variados, eletro/eletrônicos, cestas especiais ou outros prêmios para o bingo ou as barracas 
de brincadeiras - valor de mercado dobrado (favor enviar a nota fiscal). Deverão ser entregues até o dia 
10/06, às 14h (pontualmente); 
. Docinhos típicos (paçoquinha, pé de moleque, doce de abóbora ou batata doce), azeite, açúcar, canjica, 
farinha de trigo (tipo 1), leite em caixa, leite condensado (valor dobrado do produto). Deverão ser 
entregues até o dia 09/06); 
. Valor em dinheiro: As turmas também poderão entregar valores em dinheiro (até o dia 08/06). Os 
pontos serão dobrados.   
 

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

 CONVITES / DIAS / VALORES: Venda nas entradas: saguão do Bloco B; após este horário na papelaria EDUCADI. 
. 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). 

  

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO! ESPERAMOS POR SUA FAMÍLIA! 
 

Comissão da Festa Junina, maio de 2022. 

GINCANA DE PRENDAS 2022 


