Colégio São Mauro
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio

Festa Junina do Colégio São Mauro
Prezados alunos e pais/responsáveis,

São Paulo, 08 de maio de 2018.

Todos os anos o Colégio São Mauro organiza sua Festa Junina com o objetivo de arrecadar fundos para manter as
muitas bolsas de estudos que são concedidas aos alunos de famílias carentes. Além disso, sempre que possível, uma parte
da renda arrecadada na festa é destinada a pequenas melhorias na infraestrutura do colégio para atendermos melhor aos
nossos alunos, e também para alguns consertos que se fazem necessários no decorrer dos anos devido ao desgaste natural
dos materiais, equipamentos e do prédio do colégio.
Sendo assim, a contribuição de todos os nossos alunos e seus familiares, com doações de prendas para a
festa, se faz muito importante para o colégio como um todo, pois não há outra ocasião como esta na qual podemos
angariar fundos para cobrir tantas despesas.
Até mesmo as nossas premiações abaixo, para movimentar a festa (prêmio da rifa, prêmio para o maior vendedor
de rifas, prêmio ao grupo vencedor da disputa de pontos pelas prendas), são todas doações que recebemos de diversos
benfeitores do colégio, pois por conta própria não teríamos condições de oferecer tais prêmios.




A data, o horário e o local da festa serão:
Data: 16/junho (sábado)
Horário: 11h00 às 17h00
Local: Colégio São Mauro – Rua Gaspar Fernandes, nº 170

Para concorrer ao prêmio em grupo, os alunos do colégio (desde o Berçário até o 3º ano do Ensino Médio) são
divididos em equipes, para estimular o trabalho em grupo dos alunos (ou dos respectivos pais/familiares) e tentarem
acumular o maior número de pontos possível através das prendas.
Os grupos de alunos das unidades Berçário (Rua Guinle) e Educação Infantil (Rua Ari Cajado) competem entre si
pelo prêmio de grupo. Caso o grupo vencedor seja do Berçário, será dado como prêmio a cada aluno do grupo um
brinquedo educativo. Caso o grupo vencedor seja da Educação Infantil, o prêmio será um passeio a um parque/fazendinha
de São Paulo.
Os grupos de alunos da unidade Gaspar Fernandes (2º ano do Fundamental até 3º ano do Ensino Médio) competem
entre si pelo prêmio de grupo. Sendo vencedor um grupo do Fundamental I o passeio será para a Cidade da Criança, caso
seja um grupo entre Fundamental II ou Ensino Médio o prêmio será para o Ski Mountain Park.
Os detalhes de cada passeio que for dado como prêmio serão enviados através de uma circular/ficha de autorização,
à parte, para os alunos dos grupos vencedores.
Veja agora o que pode ser feito para ajudar na Festa Junina e ganhar pontos para seu grupo concorrer ao passeio:
1) Vender convite-rifas:
 Cada convite-rifa custa apenas R$ 2,00 e tem como prêmio um Kindle (leitor de livro digital), que será sorteado
durante a festa, às 15h00.
 Preste atenção: ao vender o convite-rifa entregue ao comprador apenas a parte destacável (convite). O canhoto,
preenchido com nome e telefone de quem comprou cada rifa, deverá ser entregue na Coordenação do Colégio após a
venda. Assim saberemos quem foi o sorteado, mesmo que não esteja na festa na hora do sorteio. O dinheiro referente
à venda dos convites-rifas deve ser enviado ao colégio até o dia 15 de junho, sexta-feira véspera da festa junina,
juntamente com os canhotos preenchidos.
 Serão pontuados os convites vendidos da seguinte forma:
1o e 2º talões – 25 pontos cada talão vendido
3º e 4º talões – 50 pontos cada talão vendido
5o e demais talões – 100 pontos cada talão vendido
 O aluno que vender mais convites-rifas ganhará como prêmio uma bicicleta.

 De cada convite devolvido (não vendido) do 1º talão que cada aluno recebeu, serão descontados 02 pontos da equipe
à que ele pertencer.
 Obs.: Os canhotos dos convites-rifas que não forem devolvidos ao Colégio até o dia 15 de junho, custarão R$ 2,00
cada um e serão cobrados através da mensalidade.
 O prêmio da rifa deverá ser retirado pelo sorteado no dia da festa (no local), ou até dia 30 de agosto deste ano (no
Colégio São Mauro).
2) Trazer prendas:
 As prendas podem ser brinquedos, objetos para presente, etc, para servirem de prêmios das barracas de brincadeiras,
ou doces e salgados (industrializados) para serem vendidos na festa. A pontuação é de 1 (um) ponto a cada R$1,00.
 As prendas trazidas de acordo com o cronograma abaixo terão pontuação especial conforme descrito. Fora das datas
determinadas valerá a regra geral: 1 ponto a cada R$1,00.
Dias da Pontuação Especial
Datas
Prenda
Pontuação Especial
Descartáveis (copos, pratinhos, garfos, facas, colheres,
30 pontos (a cada 100 unidades)
tigelas para sobremesa e guardanapos).
às segundas-feiras
Doces (doce de abóbora ou de batata doce, doce de leite, 50 pontos (cada pote/pacote de
paçoca, pé de moleque e pirulitos)
500g)
Brinquedos para barraca de pescaria, lata, argolas.
5 vezes o valor da prenda
*Vinhos finos
*150 pontos a unidade
às terças-feiras
**Vinhos populares
** 10 pontos a unidade
Prendas para a barraca de Dardo
8 vezes o valor da prenda
às quartas-feiras
whisky importado
400 pontos a unidade
Bebidas somente em LATA (de 350 ml):
Soda e Guaraná Antarctica ***
*** 10 pontos por lata
às quintas-feiras
Coca-Cola, Sprite, Fanta, Guaraná Kuat ***
Outras marcas de refrigerantes *
* 5 pontos por lata
Cervejas em lata ***
às sextas-feiras
Prendas para Bingo
10 vezes o valor da prenda
Somente no dia Doces Caseiros
* Pudins
* 50 pontos (a cada 10 porções)
da festa
Obs.: trazer em embalagens
** Bolos confeitados
** 100 pontos (a cada 30 porções)
(sábado)
descartáveis
*** Tortas doces
*** 150 pontos (a cada 30 porções)
3) Animar as barracas de brincadeiras:
 Os alunos que estão matriculados a partir do 6º ano do Ens. Fundamental podem ajudar na animação das
barracas. A cada uma hora de trabalho o grupo ao qual pertence o aluno ganha 20 pontos. Marque os locais e horários
com o nome do aluno que queira ajudar nas barracas, e depois entregue uma cópia dessa tabela à Coordenação
Pedagógica, até o dia 11 de junho, segunda-feira da semana da festa, com o nome completo e série do aluno escritos
no verso.
 Obs.: como pode haver mais pessoas do que o necessário se oferecendo para trabalharem em determinada
barraca/horário, será feita uma escala das pessoas trabalhando em cada barraca e horário. A escala estará fixada para
consulta em cada barraca no dia da festa.
BARRACA
11h – 12h
12h – 13h
13h – 14h
14h – 15h
15h – 16h
16h - 17h
Argolas
Pescaria
Latas/boliche
Dardo
Tiro ao alvo/ palhaço
Desde já agradecemos a colaboração de todos.
Cordialmente,
Denise Tadelle
Coord. Pedagógica

