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Comunicado Nº 16/2022 

NAP I  Educação Infantil e 1º ano EF 

                                                                                               Recife, 13 de maio de 2022. 

 

Arte para mim não é produto de mercado. 

Podem me chamar de romântico. 

Arte para mim é missão, vocação e festa.  

Ariano Suassuna 

 

FESTA JUNINA 2022   

(Educação Infantil e 1º ano EF) 

       

Prezada Família: 

 

Chegou o momento de festejar, dançar, brincar e manter viva as nossas tradições, depois de dois 

longos anos de espera e de expectativa, vai acontecer o NOSSO ARRAIÁ JUNINO! De tradição marcante no 

interior do Brasil, com destaque para o Nordeste brasileiro, os festejos Juninos englobam uma série de 

manifestações culturais que unem a religiosidade, o cultivo da lavoura, as comidas típicas e as expressões 

artísticas fortemente traduzidas na construção da identidade cultural do nosso povo.  

Com intuito de vivenciar as manifestações da nossa cultura, a nossa FESTA JUNINA 2022, terá 

como tema  em referência aos 52 anos do lançamento do Movimento Armorial 

criado por artistas Pernambucanos. 

Desse modo, informamos que o referido evento será realizado no dia 11 de junho (sábado), no 

turno da manhã, para os(as) educandos(as) do Maristinha (Educação Infantil e 1º ano EF) e terá uma taxa 

de participação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), por família, ou seja, as famílias com mais de um(a) 

filho(a) na Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental pagarão esse mesmo valor, que será cobrado via 

boleto autorizado. Todo boleto autorizado implicará em débito e, em caso de desistência da participação 

do(a) estudante, o Financeiro do Colégio deverá ser comunicado por escrito e com a devida justificativa, 

antes do acontecimento do evento, pois, caso contrário, o valor ficará em aberto (pendente). 

O envio desse comunicado se justifica pela necessidade de monitoramento por parte do Colégio 

acerca da adesão de cada família, sendo importante a devolução do Termo de Autorização, devidamente 

preenchido, até o dia 20/05/2022 (sexta-feira).  

Informamos que: caso o pagamento seja realizado, mas o(a) educando(a) não possa participar/não 

tenha participado da festa, não será devolvido o valor pago.  

Lembramos ainda que os boletos estarão disponibilizados virtualmente, a partir do dia 

25/05/2022 (quarta-feira), para os responsáveis financeiros, através do Portal do Colégio 

(marista.edu.br/saoluis) ou no aplicativo Marista Conectado. Cabe a cada responsável financeiro, 

baixar o boleto e realizar o pagamento da referida taxa. 

Caso a família seja responsável por mais de um(a) educando(a) deverá enviar apenas um 

formulário preenchido, na agenda do(a) mais novo(a). 
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Solicitamos atenção às datas descritas a seguir:  
 

EVENTO: FESTA JUNINA 2022  

DATA DO EVENTO: 11/06/2022 

VALOR: R$ 60,00 (sessenta reais) 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DATAS (ATÉ) 

• Envio do comunicado sobre a Festa Junina. 13/05/2022 

• Último dia para a família devolver o Termo de Autorização assinado no 

Colégio. 
20/05/2022 

• Disponibilidade dos boletos aos responsáveis financeiros através do 

Portal do Colégio (marista.edu.br/saoluis) ou no aplicativo Marista 

Conectado. 

25/05/2022 

• Vencimento do boleto.   01/06/2022 

• Festa Junina ARMORIAL.  11/06/2022 

                                                                     

Fique atento(a)! 

  

• O Colégio Marista São Luís não realiza o envio de boleto por e-mail.  

• O Responsável Financeiro terá acesso ao boleto através da opção  do App Marista Conectado.  

• Se passar da data de vencimento, é necessário acessar o boleto através da opção  de  ou 

entrar em contato com a Central Marista no número 3003-6226 ou 0800.327.6226 ou ainda pelo e-

mail centraldecobranca@marista.edu.br.  

 

 

Viva Santo Antônio! Viva São João e Viva São Pedro! 

 do Colégio Marista São Luís. 

 

 

 

 

Lucielma Ribeiro                                                                        Suyenne Macedo 

Vice-diretora Educacional                                              Coordenadora Pedagógica - NAP I                                                                                                        

(Maristinha) 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA FESTA JUNINA 2022 
 

Eu,_____________________________________________________________, responsável 

pelos(as) educandos(as): 1)____________________________________________ , do 

_____ ano, ____ turma____, do ( ) Ensino Fundamental /( ) Infantil, 

2)_____________________________________ , do ______ ano, turma ______, do (    ) 

Ensino Fundamental / (   ) Infantil, 3)______________________________________ , do 

____ ano, turma ___, do (     ) Ensino Fundamental /(     ) Infantil, confirmo a  participação 

do(a)  meu(minha)  filho(a), no  dia 11/06/2022, na Festa Junina do Colégio e autorizo a 

emissão do boleto bancário para o pagamento da taxa de R$ 60,00 (sessenta reais), com 

vencimento em 01/06/2022.  

 

Recife, _____ de ________________de 2022. 

 

___________________________________________ 

Assinatura dos pais ou responsável financeiro 
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