COMUNICADO 024/DIR
Natal, 25 de maio de 2022.
O multiculturalismo opta por processos educativos inclusivos, via currículos que
incorporam “as tradições culturais dos diferentes grupos culturais e sociais [...]”.
Projeto Educativo Brasil Marista, p. 53.

Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Eita que o São João do Colégio Marista de Natal já está chegando, e a festa foi preparada para encantar a todos!
Nossos estudantes já começaram seus estudos, porque para dançar, coreografar e criar lindas apresentações é preciso
entender da história de São Gonçalo do Amarante/RN. Ela começa no início do século XVII, a partir do surgimento de um
pequeno povoado, situado nas proximidades do rio Potengi! E não é brincadeira não, porque é muita cultura em um lugar
só!
Em 2022, as danças e quadrilhas estarão cheias de muita história, e não faltará repertório para falar de engenhos,
do Massacre de Uruaçu, dos princípios de liberdade e de muita cultura fundamentada na fé e na garra de um povo. Vamos
que vamos!
E, para essa festa, todos sabem que não pode faltar maristas, os donos da casa! Eles convidaram toda a família,
alunos, ex-alunos, amigos e familiares, todos juntos, celebrando os projetos que culminam com os festejos pedagógicos
de nossa Unidade.
Agora, vamos explicar como acontecerá toda essa festança. Preste muita atenção, porque aqui só terá espaço para
alegria!
Para garantir conforto, melhor atendimento em seus serviços e na mobilidade urbana, nossas atividades juninas
acontecerão em dois dias, do 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio na sexta, dia 10/06, e da
Educação Infantil ao 4º ano do Ensino Fundamental no sábado, dia 11/06.
Eita, ninguém pode esquecer que de acordo com o nosso calendário acadêmico, nos dias 10 e 11 de junho, não
haverá aula nos turnos Matutino e Vespertino, da Educação Infantil até 3ª série do Ensino Médio, pois esses são dias
acadêmicos para o repertório cultural e social de nosso projeto de educação integral.
Para o ID Marista, as escolinhas e as equipes artísticas e esportivas, também não teremos atividades nos dias 10 e
11 de junho. E como poderia não é, se a garotada estará toda colorida, respirando cultura e na alegria do maior São João
escolar do Nordeste!!!!

Ensino Fundamental – 5º ao 9º Ano (Matutino e Vespertino) e Ensino Médio – 1ª a 3ª Série
07h
08h30
09h
10h
10h40
12h
14h

Dia 10/06/2022 – sexta-feira das 7h às 14h
Abertura dos Portões
Concentração das Quadrilhas Juninas para o Festival
Festival de Quadrilhas no Pátio da Matriz - 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª a 3ª série
do Ensino Médio
Espetáculo Cultural - Espaço Dona Militana
Apresentação das Quadrilhas Escolares no Pátio da Matriz – 5º, 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental
Show musical - Comunidade do Breu
Encerramento

Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 4º Ano (MATUTINO)
07h30
08h
08h30
09h30
09h30
10h

Dia 11/06/2022 – Sábado das 7h30 às 12h30
Abertura dos Portões
Atração Musical – Comunidade do Breu
Apresentações da Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental Matutino – Pátio da
Matriz
Atração Musical – Comunidade do Breu
Espetáculo cultural - Espaço Dona Militana
Apresentação Folclórica – Espaço Dona Militana

Atração Musical – Comunidade do Breu
Apresentações do Ensino Fundamental – 2º aos 4º anos Matutino – Pátio da Matriz
Apresentação Folclórica – Espaço Dona Militana
Espetáculo cultural - Espaço Dona Militana
Encerramento

10h30
11h
11h
11h30
12h30

Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 4º Ano (VESPERTINO)
Dia 11/06/2022 – Sábado das 13h30 às 19h
Abertura dos Portões
Atração Musical – Comunidade do Breu
Apresentações da Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental Vespertino – Pátio
da Matriz
Apresentação Folclórica – Espaço Dona Militana
Espetáculo cultural - Espaço Dona Militana
Atração Musical – Comunidade do Breu
Apresentação Folclórica – Espaço Dona Militana
Apresentações do Ensino Fundamental – 2º aos 4º anos Vespertino – Pátio da Matriz
Espetáculo cultural - Espaço Dona Militana
ENCERRAMENTO

13h30
14h
15h
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h
19h

ESTACIONAMENTOS
CEARÁ-MIRIM
(PORTÃO PRÉ)
CEARÁ-MIRIM
APODI

Disponível EXCLUSIVAMENTE para professores, funcionários e prestadores de serviços.
Estacionamento EXCLUSIVO para pais e/ou responsáveis.
Estacionamento EXCLUSIVO para pais e/ou responsáveis e DIRETORIA.

ACESSO PARA PEDESTRE
APODI
CEARÁ-MIRIM

Entrada pelo túnel de acesso ao Espaço de Convivência – lateral do Teatro Ir. Chanel
Catraca da portaria

Áreas internas do
evento

O colégio contará com a atuação da nossa equipe de Segurança Patrimonial e o serviço de
Segurança Privada em suas dependências, além da presença dos nossos educadores para
condução das atividades.
Fogos de artifícios (exceto chumbinho) e bebidas alcoólicas.
A circulação fora da área delimitada para o evento não será permitida. As áreas foram organizadas
conforme a descrição no item “Espaços de Lazer”, a seguir.

SEGURANÇA

Itens PROIBIDOS
Área de circulação
Áreas internas do
evento

Serviço de Bombeiro Civil e Brigadistas.

Posto
atendimento

Técnicos de Enfermagem da Unidade Educacional.
Ambulância de Emergência e Equipe de Socorristas.

SAÚDE
de

ESPAÇOS DE LAZER
Centro
de
Diversão Infantil
Centro
de
Diversão Infantojuvenil
Pátio da Matriz
Pátio do Galo de
Dona Neném
Espaço
Cultural
Dona MIlitana
Comunidade
do
Breu

Maristão – Parque Inflável – Faixa etária de 02 a 08 anos.
Quadra Verde – Parque Inflável - Faixa etária de 09 a 18 anos.
Quadra Externa – Danças.
Pátio Externo Inferior – Feira de Artesanato, Espaços Interativos e Setor de Mesas A e Central
de Vendas.
Pátio Externo Superior – Espetáculos Culturais e Shows Folclóricos.
Espaço de Atrações Musicais
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Rua
Poti
Cavalcanti
Espaço
Gastronômico de
Pajuçara

Espaço de Convivência
Praça de Alimentação

BILHETERIA
Venda antecipada: através
do
Site

https://outgo.com.br/festajunina-do-colegio-maristade-natal
Início das vendas: 30 de
maio, segunda-feira.

Dias 10 e 11/06/2022

Tipos de Ingresso:
• Ingresso Solidário para acesso à festa = 1 quilo de alimento não perecível + R$ 20,00
(vinte reais) para uso adulto e infantil.
• Meia-entrada para acesso à festa = R$ 20,00 (vinte reais) para uso de estudantes,
idosos, jovens até 15 anos, pessoas com deficiência e seu acompanhante e
doadores regulares de sangue.
• Ingresso Seguidor = R$ 20,00 (vinte reais) válido com a comprovação que segue o
Instagram oficial do Colégio;
• Ingresso Inteira para acesso à festa = R$ 40,00 (quarenta reais).
Observações:
01. Lembramos que a senha é necessária para a entrada de todos os participantes:
estudantes, familiares e convidados.
02. A senha de entrada contém número para a participação no sorteio do Balaio.
No dia do evento, as senhas continuarão sendo comercializadas pelo Site
https://outgo.com.br/festa-junina-do-colegio-marista-de-natal e, presencialmente,
nas entradas da Rua Apodi e Ceará-Mirim.

COMIDAS TÍPICAS
Espaço
Gastronômico de
Pajuçara

Disponibilizaremos uma variedade de comidas típicas para consumo dos familiares. Em nosso
cardápio, contaremos com: espetinhos, churros, pastel, dindin gourmet, sucos, pamonha,
diversas variedades de bolo, entre elas: de milho, pé de moleque, macaxeira e batata.
Também não faltará: canjica, pipoca, milho assado e cozido.
Bom, mas as atrações principais da festa serão o picado, a paçoca, o escondidinho e os
derivados de camarão. Eita que a dieta vai embora!

CAIXAS NOS DIAS DA FESTA
Vendas das
senhas para
alimentação,
bebidas e
entretenimento.

Comercialização por meio de:
1. Central de vendas – localizada no Pátio do Galo de Dona Neném (Pátio Externo Inferior –
próximo à enfermaria);
2. Volantes – Responsáveis sinalizados circulando pelos diversos ambientes da festa;
3. Totens de Autoatendimento – localizados em diferentes locais da festa.
OBSERVAÇÃO: para a comercialização, serão aceitos: Cartão de Crédito, Débito, venda à vista
e Pix.

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS - EDUCAÇÃO INFANTIL AO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Educação Infantil
ao 4º ano do
Ensino
Fundamental

Orientamos que todas as crianças estejam acompanhadas de um adulto, a fim de que todos
possam aproveitar a festa.
A concentração dos estudantes para as apresentações será conduzida pelas respectivas
professoras e auxiliares no Teatro Ir. Chanel.
As danças acontecerão na Quadra Externa. As famílias assistirão às apresentações da
arquibancada. Observação: não será permitida a entrada de familiares na quadra, o
acompanhamento das crianças será conduzido pelos educadores do segmento. Ao término das
apresentações, teremos uma quadrilha improvisada, para, em seguida, entregarmos as crianças
aos pais e/ou responsáveis.

CONCENTRAÇÃO DOS ALUNOS 5° ANO A 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO PARA AS
APRESENTAÇÕES
Local de
Concentração
Teatro
Sala de Dança 01

Sequência de Apresentação
2ª série EM – Posicionamento para entrada na Arena às 8h45 / Apresentação às 9h
9º ano EF – Posicionamento para entrada na Arena às 9h / Apresentação às 9h15
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Prédio do 3º do
EM
Sala de Karatê
Sala de Dança 02
Teatro
Sala de Dança 01
Sala de Karatê

3ª série EM – Posicionamento para entrada na Arena às 9h15 / Apresentação às 9h30
8º ano do EF – Posicionamento para entrada na Arena às 9h30 / Apresentação às 9h45
1ª série EM – Posicionamento para entrada na Arena às 9h45 / Apresentação às 10h
5º Ano do EF – Posicionamento para entrada na Arena às 10h30 / Apresentação às 10h40
6º Ano do EF – Posicionamento para entrada na Arena às 10h40 / Apresentação às 10h55
7º Ano do EF – Posicionamento para entrada na Arena às 11h / Apresentação às 11h15

TRAJE
Estudantes
Pais e Familiares

O traje junino dos estudantes ficará a critério das famílias. Os adereços serão orientados pelas
respectivas Coordenações.
Traje livre, mas com muita cor e alegria. Não esqueça que pode usar chapéu, trancinhas e fitinhas
coloridas. Capriche, porque você terá uma festa em família maravilhosa!

Atenciosamente,

IR. LUIZ ANDRÉ DA SILVA PEREIRA
DIRETOR
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