
 

 

 

Esteio, 18 de junho de 2019. 

Comunicado 085/2019. 

 
Estimadas famílias Lassalistas! 
 
 

Está chegando o dia da nossa Festa Junina Lassalista 2019!  Será no dia 29 
de junho, sábado, das 11h às 16h. 
 

Para a melhoria do processo de segurança, este ano, cada aluno (a) está 
recebendo via agenda, gratuitamente, 03 pulseiras na cor vermelha que serão os 
ingressos para a Festa. (01 para o aluno + 02 para convidados). 

 
Importante:  
1. Caso, o aluno perca alguma pulseira, a mesma não terá reposição. O 

responsável deverá comparecer ao Colégio e adquirir, na secretaria suas 
novas pulseiras. O valor estipulado é de R$5,00 antecipado e R$ 10,00 na 
hora. (a quantidade de ingressos é limitada, mediante o número de público 
estimado); 

2. O aluno/família que não puder comparecer a festa deverá devolver as 
pulseiras via agenda. Caso queira repassar seus ingressos para terceiros, 
ficará de responsabilidade do aluno/ família estes convidados; 

3. Lembramos que o uso das pulseiras é OBRIGATÓRIO. 
  

Para os demais convidados, teremos a venda antecipada de pulseiras 
amarelas na Secretaria do Colégio, a partir do dia 19 de junho, quarta-feira, no valor 
de R$5,00, mediante apresentação de documento. 

 Para aqueles que optarem por comprar o ingresso na hora (no dia da festa), 
o valor cobrado será de R$10,00, também mediante apresentação de documento.  
O pagamento dos ingressos deverá ser APENAS em dinheiro. 
Criança até 10 anos NÃO PAGA. 
 

Lembramos que, para o ingresso, o Colégio solicita 1kg de alimento não 
perecível (não se fazendo obrigatório). As doações serão destinadas a Instituições 
beneficentes de Esteio e Sapucaia do Sul. 

 
Nos próximos dias, encaminharemos informações sobre a programação das 

apresentações das turmas e atrações da festa. 
 
Contamos com a presença de todos! 
 

Atenciosamente,  
Equipe Diretiva. 
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