
    Colégio Sagrado Coração de Jesus 

                                 

Festival 100 anos do Colégio Sagrado 

16 de junho 
Curitiba, maio de 2018. 

 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis Legais, 
 

 Estamos nos aproximando de um evento muito especial, o nosso Festival Folclórico, que exclusivamente, 

esse ano terá um toque diferenciado, pois o tema será em comemoração ao Centenário da nossa Unidade 

Educacional.  

 Antecipadamente agradecemos sua colaboração, sua presença e participação que farão desse evento 

um tempo forte de lembranças, convivência e alegria.  Aguardamos toda sua família, amigos e ex-

educandos. Prestigiem este momento especial que estamos preparando com muito carinho! O resultado 

financeiro permitirá investir em melhorias em prol de nossos educandos. 

 

 Seguem as orientações: 

 Valor do ingresso: antecipado R$ 5,00(cinco reais) no dia R$15,00 (quinze reais). As crianças da 

Educação Infantil ao 5° ano levaram os ingressos para os familiares adquirirem (último dia para acerto 

13/06).  

      Os educandos do 6° ano ao Ensino Médio e Curso de Formação de Docentes adquirirão os ingressos 

na Secretaria. Último dia para aquisição do ingresso no valor antecipado: 13/06. 

 O ingresso cortesia (válido apenas para o educando) será entregue próximo ao Festival. 

 Ao chegar ao Colégio, as famílias poderão adquirir as fichas para alimentação e brincadeiras nos caixas 

disponibilizados na entrada da Praça de Alimentação.  

 As doações de doces e salgados poderão ser entregues na sexta-feira (15/06) ou no sábado (16/06), 

na recepção dos educandos, preferencialmente, no período da manhã. Pedimos, por favor, que tragam 

as doações em embalagens descartáveis, acompanhados do canhoto preenchido para participar do 

sorteio de prêmios. 

 

 
                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO/TURMA Contribuição 

Infantil I e II Docinhos (brigadeiro, beijinho, olho de sogra...). 

Infantil III e IV Docinhos (brigadeiro, beijinho, olho de sogra...). 

Infantil V Bolo (inteiro). 

1º ano Bolo (inteiro). 

2º ano Bolo (inteiro). 

3º ano Bolo (inteiro). 

4º ano Salgadinhos (coxinhas, rissoles, quibes...). 

5º ano Salgadinhos (coxinhas, rissoles, quibes...). 

6º ano Torta salgada inteira. 

7º ano Torta salgada inteira. 

8º ano Docinhos (brigadeiro, beijinho, olho de sogra...). 

9º ano Docinhos (brigadeiro, beijinho, olho de sogra...). 

EM 1ª Docinhos juninos (abóbora, cocada, pé de moleque, paçoquinha...) 

EM 2ª Docinhos juninos (abóbora, cocada, pé de moleque, paçoquinha...) 

EM 3ª Docinhos juninos (abóbora, cocada, pé de moleque, paçoquinha...) 



DANÇAS 

   Faremos uma linda homenagem aos 100 anos do Colégio Sagrado, relembrando os principais ritmos de 

cada década desde a fundação até os dias atuais. Abaixo segue a roupa a ser usada, por isso sugerimos o 

uso da criatividade em relação ao modelo, adaptando o que já possuem em casa, evitando assim gastos 

desnecessários.  

   Solicitamos que os educandos estejam no pátio pelo menos meia hora antes da sua dança. Não será 

possível repetir a mesma, devido a programação. Favor confirmar a presença de seu filho (a), preenchendo 

o canhoto abaixo e devolvendo-o para a educadora regente até o dia 29/05/18.  

Sua presença é especial e importante! 
 

ANO/TURMA 
DÉCADA DA 

DANÇA 
MENINAS MENINOS 

Infantil I, II e III 

1940 
Ritmo: 

Country 
 

Todos de Country com chapéu. Todos de Country com chapéu. 

Infantil IV 

1970 

Ritmo: Disco 
 

Calça boca de sino (flare), camiseta 

colorida e faixa colorida no cabelo.  

Calça jeans, camisetas coloridas e 

óculos escuro. 

Infantil V 

1920 
Ritmo: 

Charleston 
 

Vestido, meia calça branca e sapato 
fechado. Acessório na cabeça será 
confeccionado no colégio. 
 

Calça preta, camisa branca, 
suspensório e chapéu. 

1º ano 

1930 

Ritmo: Samba 
 

Vestidos coloridos e acessórios na cabeça 

(faixa com frutas de enfeite ou faixa 

colorida). 

Roupas coloridas e chapéu 

panamá. 

2º ano 

1980 

Ritmo: Rock 
 

Roupas representando o espaço: vestidos 

prateados, camiseta e saia prata. (Quanto 

maior a criatividade da família, melhor!) 

Roupas representando o espaço: 
Calça e camiseta prateadas. 
(Quanto maior a criatividade da 
família, melhor!) 

3º ano 
2000 

Ritmo: Axé 
 

Saias coloridas e body.  
Calça branca e camisetas listradas 
coloridas. 

4º ano 
1970 

Ritmo: Disco 
 

Calça boca de sino (flare), camiseta 
colorida, coque com fita, sapatilha preta. 

Calça jeans, camiseta colorida, 
tênis escuro e peruca black power. 

5º ano 
1920 

Ritmo: 
Charleston 

Blusa e saia preta, meia arrastão, colar de 
pérolas, pena na cabeça e sapatilha preta. 

Camisa branca, calça e sapato 
preto, gravata borboleta preta e 
chapéu. 

 

Nosso reconhecimento e gratidão! Vamos festejar!! 

Atenciosamente, 

Ir. Marinês Basso                                                                                         Patricia Viviane P. de Almeida 

Direção Administrativa                                                                                             Direção Pedagógica       

 

Favor preencher e destacar. 

_ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

Confirmação de participação no Festival 100 anos do Colégio Sagrado.  

(    ) Sim, meu (minha) filho (a) participará do evento.        

(    ) Meu (minha) filho (a) não participará do evento. 

Motivo: _______________________________________________________________________________________ 

Nome do educando: _________________________________________________ Turma: _____________________ 

Assinatura dos Pais e/ou Responsáveis Legais: _______________________________________________________  

                                                                          


