
 
 

 

 
 

FESTA JUNINA SANTA CRUZ 2022 

 
Prezadas Famílias, 
 
Chegou a hora da decisão sobre o formato de nossa Festa Junina. Consideramos as 
situações possíveis, o cenário e protocolos que, a partir de agora, devem ser seguidos e 
respeitados por decisões individuais e não mais coletivas e definimos por manter nossa 
Festa, com algumas orientações a seguir: 

• Dia 11 /06 a partir das 18h - Festa Junina para alunos e famílias do 
Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e Ens. Médio; 

• Dia 12/06 a partir das 10h - Festa Junina para alunos e famílias da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano); 

• A lateral da quadra onde acontecerão as danças, será decorada parcialmente, 
deixando os espaços mais altos para ventilação; 

• As barracas de brinquedos, seguirão os protocolos de higiene e segurança; 

• As barracas de alimentação ficarão no espaço aberto, também cumprindo 
protocolos de higiene e segurança. 

• Todos aqueles que trabalharão na Festa, farão uso de máscara; 

• Orientamos as famílias para que tragam seu álcool e que se sintam à vontade com 
relação às medidas de proteção individual. 

 
Seguem ainda, algumas informações importantes: 

• A partir do dia 01/06/22, no setor financeiro, estaremos vendendo fichas e 
entradas, visando maior conforto e menor tempo nas filas no dia da Festa. A 
entrada terá o valor de R$8,00; 

• As MÃES E OS PAIS que têm filhos para dançar nos dois dias de festa, terão 
entrada gratuita em um dos dias se comprarem, antecipado, no setor 
financeiro, do dia 01 ao dia 09/06. 

• Lembramos que os caixas funcionarão a dinheiro, portanto não serão aceitos 
cartões ou Pix; 

• Alunos, Professores e pessoas de 65 anos ou mais não pagam entrada; 

• No dia 13/06 (segunda-feira) não haverá aula – para reorganização da escola 
(conforme nosso calendário); 

• Pais que quiserem oferecer seu trabalho em barracas – agradecemos e pedimos que 
procurem o setor financeiro do Colégio, o quanto antes. 

• Em breve enviaremos o horário PONTUAL das danças de cada turma, bem como 
a tabela de preços. 

Atenciosamente, 

Direção Colegiada 


