
    
                                                                                                   Comunicado 084/2019. 
                                                                                                                                  
 Esteio, 18 de junho de 2019. 

                                                                                                                                                               
Senhores pais ou Responsáveis! 

         Nossa Festa Junina acontecerá dia 29 de junho e nossos bailarinos estão ansiosos pela primeira 
apresentação do ano. Para garantir o sucesso das apresentações é necessário que todos sigam as 
orientações abaixo. 
         Neste ano as apresentações serão divididas por blocos, então cada um deve estar atento ao seu 
horário de apresentação: 
 
►BLOCO 1 – Concentração atrás do palco às 14h 
Educação Infantil (creche, turmas 09A e 09B, 10A e 10B) / 1º ano (turmas 11, 12, 13 e 14) /2º ano 
(turmas 21, 22 e 23). 
Meninas e meninos: roupa junina livre (vestido, camisa xadrez, calça jeans, tênis ou sapatilha) e penteado 
livre preso.  
Maquiagem: bochecha rosa com pintinhas pretas para as meninas e bigode caipira para os meninos. 
 
►BLOCO 2 – Concentração atrás do palco às 15h 
3º ano (turmas 31, 32 e 33)  
Meninas: camisa xadrez, calça jeans, tênis e penteado livre preso. 
Meninos: calça jeans, camisa xadrez e tênis. 
 
4º ano (turmas 41, 42 e 43) / 5ºano (turmas 51, 52 e 53) 
Meninas: camisa xadrez, short jeans, tênis e penteado livre preso. 
Meninos: calça jeans, camisa xadrez e tênis. 
 

                                                                 Atenciosamente, Tassiana Rodrigues e Jenifer Pereira. 
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