
 
 

Comunicado 077/2019 
Informações gerais sobre a Festa Junina RB 

Campinas, 31 de maio de 2019 

 

Prezados pais e responsáveis, 

Convidamos a todos para nossa tradicional Festa Junina RB. Como sabem, o grande motivo deste evento é a                  
confraternização entre os principais agentes do nosso colégio, ou seja, vocês, os alunos, os funcionários e os                 
professores do Rio Branco. Por isso, a presença de cada um é muito importante neste momento de alegria e                   
descontração. 

Informações gerais 

Data: sábado, 08 de junho 
Horário: das 11h às 18h 
Abertura dos portões: 10h30 

Ingressos e fichas de consumo 

Venda de ingressos a partir de 03 de junho na Portaria Principal, das 07h às 19h. 

Valores dos ingressos antecipados até 07/06: R$ 30,00 (individual) / Pacote com 3 convites: R$ 70,00 / Pacote                  
com 5 convites: R$ 90,00.  
Valor do ingresso no dia da festa: R$ 40,00 (individual). Não haverá venda de pacotes. 
Fichas de consumo: R$ 1,00 cada. 
Formas de pagamento: dinheiro ou cheque / cartão de débito ou crédito (parcelamento no cartão de crédito em até                   
3 vezes a partir de R$100,00). 
Crianças de até 6 anos e idosos acima de 60 anos têm entrada gratuita. 

Ingresso Cortesia 

Como nos anos anteriores, nossos alunos têm entrada gratuita para a Festa Junina RB. Para garantir esta                 
cortesia, entregaremos um convite cortesia na quarta-feira, dia 5 de junho. A apresentação do ingresso na entrada                 
da festa é indispensável. Somente os alunos da Educação Infantil (Maternal ao 1º ano) não receberão o convite,                  
pois a entrada para crianças de até 6 anos é gratuita. 

Programação de danças  

Educação Infantil e 1° ano 

Horário Turma Música Concentração 

11h00 Infantil 3 (manhã e tarde) Pula Pipoquinha 10h45 

11h15 Infantil 4 (manhã e tarde) Menina Bonita 11h00 

11h30 Infantil 5 (manhã e tarde) Festa do Interior 11h15 

11h45 1º ano (manhã) Quadrilha 11h30 

12h00 1º ano (tarde) Isso Aqui Tá Bom Demais 11h45 

Local da concentração: corredor do Fundamental II (sala de aula) 

IMPORTANTE: os alunos devem vir vestidos com traje típico caipira 

 



 
 

  

Ensino Fundamental I 

Horário  Turma Música Concentração 

13h15 2º ano (manhã) Coisa de Brasileiro 13h00 

13h30 3º ano (manhã) Tudo junto e misturado 13h15 

13h45 4º ano (manhã) Respeita Januário / Xote das meninas  13h30 

14h00 5º ano (manhã)  Pout Pourri Caruaru 13h45 

14h15 2º ano (tarde)  Coisa de Brasileiro 14h00 

14h30 3º ano (tarde)  Tudo junto e misturado 14h15 

14h45 4º ano (tarde) Respeita Januário / Xote das meninas  14h30 

15h00 5º ano (tarde) Pout Pourri Caruaru 14h45 

Local da concentração: corredor do Fundamental II (sala de aula) 

IMPORTANTE: os alunos devem vir vestidos com traje típico caipira 

  

Ensino Fundamental II e Médio 

Horário Turma Música Concentração 

15h30 6º, 7º e 8º anos (manhã e tarde) Quadrilha tradicional 15h15 

16h00 9º ano (manhã e tarde) Concurso de dança 15h45 

16h45 Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) Quadrilha dos formandos 16h30 

17h15 Quadrilha dos ex-alunos, pais, professores, funcionários e convidados 17h00 

Local da concentração: corredor do Fundamental II (sala de aula) 

 

Atrações 

● Show com a dupla sertaneja Lello & Ruan e um sanfoneiro para animar ainda mais o nosso arraiá. 

● Brinquedos: barracas de pesca, argola, chute ao gol, boca do caipira e Monga, além dos brinquedos                
infláveis, que serão instalados no gramado em frente à quadra 1 (fundo). 

● Food Trucks: Hambúrguer (Imperador Cartola), Lanches (Mortadella e Cia) e Milkshake.  

● Barracas: 



 
 

○ Açaí 
○ Artesanatos 
○ Batata chips e palito 
○ Bebidas - água, refrigerante, suco e chopp 
○ Comida alemã, doces e cachorro-quente típicos 
○ Cantina do Colégio - suco natural, cachorro-quente, mini pizza e pipoca 
○ Cascata de chocolate 
○ Churrasco 
○ Churros e crepes 
○ Comida Baiana 
○ Formatura – bolos, doces e sorvetes 
○ Gelato Pallure 
○ Lanches - Ong 20 Mil Amigos 
○ Maçã e morango do amor 
○ Macarons 
○ Milho-verde e derivados 
○ Pastel 
○ Pipoca e algodão doce 
○ Temakis 

Caixas 

Os pontos de caixa serão centralizados no prédio do Fundamental I, no corredor em frente ao restaurante. 

Contamos com a presença de todos para que a nossa Festa Junina RB mantenha seu tradicional sucesso. 

Atenciosamente, 

Diretoria Pedagógica e Gerência Administrativa 

 


