
                     
 

São Carlos, 23/05/2018 

Senhores Pais ou Responsáveis: 

A tradicional Festa Junina do Colégio Diocesano La Salle São Carlos está melhor a cada ano. Desta vez, 
contaremos com o conceituado trabalho em organização de eventos da empresa Splendour Eventos, e no melhor espaço 
de eventos da Região, a Oasis Eventos. Tudo isso, sem perder a nossa essência e nosso objetivo de integrar as famílias, 
alunos, professores e colaboradores em um momento cultural de muita diversão e descontração. 

 DATA: 24/06/2018 (Domingo) 

 

 HORÁRIO: Das 11hs às 18 horas 

 

 LOCAL: Oasis Eventos / Rodovia Washington Luiz, Km 241,5 sentidos Araraquara – Acesso pela entrada da Fazenda 

Embaré. 
 

 TRAJE: Junino para as crianças.  

 

 ATRAÇÕES: Barracas típicas (para venda de produtos alimentícios e bebidas); brinquedos para as crianças se 

divertirem (mediante compra de passaporte que poderá ser utilizado para todos os brinquedos); música ao vivo; 
apresentações de danças dos alunos (posteriormente enviaremos comunicado específico sobre as danças). 
 

 DAS MESAS: Teremos à disposição das famílias 190 conjuntos (mesas com 04 cadeiras), no valor de R$ 50,00 cada. 

No dia da festa, as mesas estarão identificadas com o nome do aluno, no local previamente escolhido, conforme mapa 
de salão disponível na escola. 
 

 Alunos do Colégio Diocesano La Salle São Carlos não pagam: Recebem no Colégio um(1) convite gratuito anexo a este 

comunicado. 
 

 Convidados de até 10 anos não pagam. 
 

 Convites adultos e crianças acima de 10 anos: 
De 23/05 a 15/06 - venda no Colégio – das 7h às 19h: R$15,00 
No dia do evento – venda na portaria da Oasis: R$ 30,00 
 

 Mesa com 4 cadeiras (compra opcional) - não inclui convite: 
De 23/05 a 15/06 - venda no Colégio – das 7h às 19h: R$ 50,00 (será disponibilizado mapa para escolha do local na compra).  
No dia do evento – venda portaria da Oasis: R$ 75,00 
 

 Estacionamento: R$ 15,00 por carro – tanto na venda antecipada, quanto no dia do evento (no local o pagamento só 
poderá ser feito em dinheiro). 

 
NÃO SERÃO VENDIDOS CONVITES NO DIA E NO LOCAL DA FESTA SEM A PRESENÇA DO ALUNO OU FAMILIARES DO MESMO. 

  

NÃO DEVOLVER A PARTE ACIMA PARA MANTER-SE INFORMADO. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

Participação da dança na Festa Junina do Colégio Diocesano La Salle – 2018 
  

Entregar esta parte até 29/05 (terça-feira) para definirmos quem participará da apresentação de dança e/ou quadrilha na Festa 
Junina 2018. 
 

Aluno(a): ________________________________________________________________________série/ano: __________ 

                                      
                                       (     ) Participará da dança                                                                   (     ) Não participará da dança  
 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 


