
 

 

 Comunicado – DAcad 2017 – 2 

 

São Paulo, 17 de maio de 2017 

Assunto: Festa Junina - 2017 

 

Srs. Pais e Responsáveis, 

 

Conforme consta no Calendário Escolar, a Festa Junina do SANFRA acontecerá nos dias 03/06 (sábado, das 10h às 22h) 

e 04/06 (domingo, das 10h às 20h). 

Para melhor organização da Festa, no dia 02, sexta-feira, não haverá aulas no período da tarde e no dia 05, segunda-feira, 

não haverá aulas no período da manhã. Posteriormente será enviado um comunicado informando sobre as alterações nas 

atividades extracurriculares nos dias próximos à Festa. 

Os convites poderão ser adquiridos antecipadamente pelo valor de R$12,00 ( doze reais ) e nos dias da festa pelo valor de 

R$20,00 ( vinte reais ). A entrada de maiores de sessenta anos e crianças até seis anos será gratuita. 

Para adquirir os convites antecipadamente, alunos do maternal ao 5º ano devem enviar a filipeta abaixo via agenda 

devidamente preenchida para professora da sala. Alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio, devem entregar a filipeta 

diretamente à Coordenação Pedagógica do segmento. 

Posteriormente, caso desejar mais convites, estará disponível no site do Colégio uma nova requisição para ser impressa e 

enviada. 

Para estas solicitações, o valor total dos convites será incluído no boleto da mensalidade do Colégio do mês de julho de 

2017. Não será aceito envio de dinheiro ou cheque junto com esta solicitação. 

Para famílias que não optarem pelo pagamento via boleto de mensalidade, haverá Plantão de Vendas no Colégio entre os 

dias 22 de maio e 02 de junho, conforme dias, horários e locais abaixo: 

 

2ª feira – 14h às 16h30min / 18h30min às 20h30min – Sala da APM 

3ª feira – 12h às 21h – Sala da Coordenação de Atividades Extracurriculares 

4ª feira – 18h30min às 20h30min – Sala da APM 

5ª feira – 12h às 21h – Sala da Coordenação de Atividades Extracurriculares 

6ª feira – 7h30min às 12h30min – Sala da APM 

 

Um convite de cortesia para cada dia da Festa será oferecido para uso exclusivo dos Xaverianos. 

Oportunamente será divulgado o horário das danças dos Xaverianos no site e no moodle. 

Para a turma que tiver a maior venda de convites, será oferecido como prêmio um dia de diversão. Posteriormente será 

enviado um comunicado à turma vencedora com a programação do evento. 

Se você desejar colaborar, trabalhando como voluntário nos dias da Festa, envie um e-mail para faleconosco@sanfra.g12.br 

com a quantidade e nome de adultos, dias e horários da disponibilidade. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Reinaldo Correa de Aquino Junior 

Diretor Acadêmico 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FESTA JUNINA 2017 - SOLICITAÇÃO ANTECIPADA DE CONVITES - AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA 

 

Eu,.......................................................................................................................... ............., responsável pelo Xaveriano ( a ) 

 

 .....................................................................................................................ano/série..............turma............, desejo adquirir  

 

.................convites no valor de R$12,00 cada, para a Festa Junina do SANFRA 2017. Autorizo que o valor correspondente  

 

ao número de convites solicitados seja incluído no boleto da parcela do Colégio do mês de julho de 2017. 

 

São Paulo, _______ de ______________ de 2017 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura 

mailto:faleconosco@sanfra.g12.br

