
 
 

Comunicado 120/2018 
Informações gerais sobre a Festa Alemã e o Rock in Rio Branco 

Campinas, 24 de setembro de 2018 

 

Prezados pais e responsáveis. 

Convidamos a todos para nossa tradicional Festa Alemã, no sábado, dia 29 de setembro de 2018, das 11h às 18h.                    
Como nos anos anteriores, no período da tarde, teremos o concurso Musical Rock in Rio Branco.  

Para o sucesso dessa tradicional confraternização germânica contamos com a participação de todos: alunos, pais               
e familiares, professores e funcionários. Será um dia de muita animação com as apresentações de músicas e                 
danças alemãs pelos alunos do Rio Branco, a apresentação de um trio musical com repertório de músicas típicas                  
alemãs, a participação especial do grupo de dança Tanzfreunde, do Colégio Benjamin Constant, a performance de                
vários alunos no concurso musical Rock in Rio Branco e, para finalizar a programação, vamos prestigiar o show da                   
banda cover We Will Rock You - Tributo ao Queen. 

Informações gerais 
Data: sábado, 29 de setembro 
Horário: das 11h às 18h 
Abertura dos portões: 10h30 

Ingressos e fichas de consumo 
Ingresso antecipado: R$ 25,00 (individual) / Pacote com 3 convites: R$ 60,00 (R$ 20,00 cada) / Pacote com 5                   
convites: R$ 80,00 (R$ 16,00 cada) 
Ingresso na Bilheteria no dia da festa: R$ 35,00 (individual) 
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. 

Venda de ingressos a partir de 24 de setembro na Portaria Principal, das 07h às 19h. 

Cortesia 

Como nos anos anteriores, nossos alunos têm entrada gratuita para a Festa Alemã. Para garantir esta cortesia,                 
enviaremos um convite na quinta-feira, dia 27/09. 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 

11h00 Abertura 

11h15 Trio musical 

11h30 Coral dos alunos do extracurricular de Alemão e alunos do 4º ao 6º ano, acompanhados pelos                
alunos do  2º e 3º anos do Fundamental I 

12h00 Danças típicas com o grupo Tanzfreunde, do Colégio Benjamin Constant 

13h30 Apresentação dos alunos do extracurricular de Alemão e alunos do 4º ao 6º ano, acompanhados               
pelos alunos do Infantil, 1º, 2º e 3º anos do Fundamental I 

14h00 Início das apresentações do Rock in Rio Branco 

17h00 Show com a banda cover We Will Rock You - Tributo ao Queen 

18h00 Premiação dos vencedores do Rock in Rio Branco 
 

● Brinquedos: barracas de pesca, argola e brinquedos infláveis. 

 



 
 

● Barracas: 

○ Açaí 
○ Batata chips e palito 
○ Bebidas Brahma Express – água, refrigerante, suco e chopp 
○ Berna – comida alemã, doces e cachorro-quente típicos 
○ Cantina Ravena - suco natural, cachorro-quente e pipoca 
○ Churrasco 
○ Churros e crepes 
○ Comida Oriental - Escoteiros 
○ Formatura – bolos, doces e sorvetes 
○ Frutas do amor - maçã e morango do amor 
○ Lanches diversos - Ong 20 mil amigos 
○ Mortadella e Cia - lanches 
○ Pastel 
○ Pipoca e algodão doce 
○ Temakeria 

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 Alemã e Rock in Rio Branco mantenham seu                   
tradicional sucesso. 

Atenciosamente, 

Diretoria Pedagógica e Gerência Administrativa 

 


