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Srs. Pais e/ou Responsáveis, 

No dia 10 de junho, em nossa tradicional Festa Junina, 
temos um encontro para apresentar a BRASILIDADE das 
regiões que enriquecem o nosso país. 
Anote na agenda e não fique de fora dessa grande festança! 
IMPORTANTE: 

Turma: Pré - MANHÃ 
Horário da dança: 11h45 
Apresentação : 
Região Norte – A Dança do Carimbó 
Meninas: Saia Longa e Estampada / Camiseta 
Branca / Rabo de Cavalo /  
Na hora da dança pés descalços.  
Meninos: Bermuda / Camiseta Branca   
Na hora da dança pés descalços. 

 
Devido ao trânsito local no dia do evento, atente-se ao 
horário da apresentação e, programe-se para chegar com 
no mínimo 15 minutos de antecedência. 
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