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De: Equipe Diretiva 

Para: Famílias e responsáveis 

Assunto: Festa Junina 

Data: 28 de maio de 2019 

 

Prezadas famílias e responsáveis,  

 

O nosso “10º ARRAIÁ DE TODOS OS SANTOS” acontecerá no dia 08 de junho no Alfenas Tênis Clube, situado a Avenida 

Manoel Alves Taveira, nº 369, Jardim Aeroporto, com início às 13h30 e término previsto para as 20h.   

Teremos barracas de bebidas (refrigerante e água), comidas típicas (caldos de frango, mandioca, feijão e batata chips 

do Hot Batata, pastel da Barraca do Otaíde, churrasco do Churrasquinho do Gui, cachorro-quente do Hot Dog da 

Rodoviária, pipoca, doces deliciosos e canjica sob responsabilidade dos alunos do 3º ano do ensino médio), 

brincadeiras (boca de palhaço, pescaria, jogo da argola, estalinho), além do circuito de brinquedos (cama elástica, 

tombo legal, piscina de bolinha e tobogã).  

Estudantes do Colégio CRA e crianças com até 6 (seis) anos de idade não pagam. Para comodidade das famílias e com 

o objetivo de evitar filas no dia da festa, os ingressos de entrada a R$5,00 (cinco reais) e passaporte para os 

brinquedos a R$10,00 (dez reais), estarão disponíveis para venda a partir de terça-feira, dia 28 de maio, na secretaria 

do CRA Kids, com Amanda e na secretaria do Colégio CRA, com Huana.  

Na portaria, os ingressos serão vendidos a 10,00 (dez reais) e o passaporte para os brinquedos a R$ 12,00 (doze 

reais). 

Pedimos a atenção em relação aos horários das danças de cada turma e solicitamos que os estudantes estejam no 

local 15 minutos antes da apresentação. Como nos anos anteriores, seremos pontuais com o horário programado.  

Vejam, a seguir, a programação: 

13h30 Abertura da portaria e acolhida 17h 2º ano FI 

14h Maternal II 17h30 3º ano FI 

14h30  Maternal III 18h 4º e 5º anos do FI 

15h 1º período da Ed. Infantil 18h30 6º, 7º e 8º anos do EFII 

15h30  2º período da Ed. Infantil 19h 9º ano, 1º e 2º anos do EM 

16h30 1º ano FI 19h30 3º ano do EM 

 

Aguardamos a presença de todos, com bastante animação e alegria. 

Equipe Diretiva - Colégio CRA 


