
 

 

 

 

Comunicado nº 13/2021–Direção 

Assunto: Festa Junina 2021. 

Público-alvo: Família Marista e comunidade educativa. 

 

Taguatinga, 17 de junho de 2021. 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Saudações Maristas! 

A cultura brasileira é bastante diversificada, uma vez que foi influenciada por indígenas, africanos e europeus. 

As festas juninas são, com certeza, uma das maiores manifestações culturais do país. De Norte a Sul, os festejos se 

multiplicam com danças, comidas típicas e tradições que recebem, de cada região, um toque particular. A celebração 

das festas juninas resgata a característica multicultural do povo brasileiro e, de modo bem particular, da população 

do Distrito Federal, ponto de encontro das diversas regiões do nosso país. 

Mantendo nossa postura de compromisso e cuidado com a vida, realizaremos a festança, por meio de um 

drive-thru junino e atividades diversas, em sala de aula, durante esta semana. O evento ocorrerá no dia 19/6 (sábado), 

das 9h às 12h, para os NAPs I (Educação Infantil e 1º ano do EFAI) e III (6º ao 8º ano EFAF) e, das 14h às 17h, para os 

NAPs II (2º ao 5º ano EFAI) e IV (9º ano do EFAF e Ensino Médio). O período pandêmico atual nos requer alguns 

cuidados especiais e, para tanto, por meio da empresa DOLCE GUSTO, promoveremos a venda de kits juninos: 

Kit 1 Kit 2 Kit 3 

1 caldo de frango (250ml) 2 caldos de frango (250ml) 2 caldos de frango (250ml) 

1 canjica de coco (250ml) 2 canjicas de coco (250ml) 2 canjicas de coco (250ml) 

1 fatia de bolo de milho 2 fatias de bolo de milho 2 fatias de bolo de milho 

1 saquinho de pipoca 2 saquinhos de pipoca 2 saquinhos de pipoca 

1 paçoca 2 “marmitinhas” de galinhada 2 “marmitinhas” de arroz carreteiro 

1 pé de moleque 2 paçocas 2 paçocas 

1 maçã do amor 2 pés de moleques 2 pés de moleque 

 2 maçãs do amor 2 curaus 

  2 maçãs do amor 

R$ 40,00 R$ 90,00 R$ 100,00 

 



 

 

 

 

A adesão deverá ser realizada, por meio do link 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jQCVJyeleEy6Lb9MnBfeC1ry0kKGZhtEqheQAAXdn1BURFFaR

1BOUTVLVlVFUFZaVFc5RUNZNkFRVy4u . No fim, a empresa parceira fará contato para confirmar o pedido e a forma 

de pagamento.  

Enfeitem o carro, vistam o seu traje típico e venham se divertir! Estamos preparando, junto com os 

estudantes da 3ª série do Ensino Médio, brincadeiras juninas – as vendas das fichas serão realizadas no local da festa 

e aceitaremos somente Pix e cartão (débito e crédito). 

Em caso dúvidas, contatar a Vice-Direção Administrativa, por meio do e-mail 

vda.champagnat@marista.edu.br.  

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Diretiva 
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