
 

 

 
 
 
 
 
 
Comunicado nº 23                                                                                                         Curitiba, 18 de maio de 2022. 
 

 
Prezados Pais e Estudantes, 

 

Assunto: Concurso “ARRAIAL VICENTINO” - FESTA JUNINA 2022 - REGULAMENTO 
 

 

 

     Estamos nos aproximando do mês de Junho e, para festejar a tradição junina, o Colégio Vicentino São José 
realizará no dia 11/06/2022 (sábado), das 12h às 20h, sua tradicional festa. Na ocasião, haverá danças típicas dos 
estudantes, tendas com produtos juninos e diversões. A partir das 16h30 acontecerá o Sorteio de Prêmios de 
belíssimos presentes. O Colégio Vicentino São José tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma das 
maiores manifestações populares da Cultura Brasileira, que são os festejos juninos. Assim para nossa festa ficar ainda 
mais bonita e participativa, lança um novo CONCURSO, do qual todos os estudantes, famílias, professores e 
colaboradores poderão participar. 
[ 

I - FORMA DE PARTICIPAÇÃO: 
 

O Concurso “ARRAIAL VICENTINO” consiste em cada turma participar efetivamente, juntamente com 
seus professores regentes, contribuindo com:  

a)  Doação de um ou mais brinde(s) eletroeletrônico(s); brinquedos para pescaria (somente para os estudantes 
da Educação Infantil); 

     b)  Doação de bandeirinhas coloridas de plástico - 50 metros; 
     c)  Caracterização dos estudantes e professores no dia da festa; 

d) Caracterização de um casal da família dos estudantes por turma. O desfile acontecerá durante as apresentações, 
conforme programação; 
e) Venda antecipada das Cartelas para o SORTEIO DE PRÊMIOS no dia da Festa. 

Período para entrega dos brindes: de 17 de maio a 08 de junho (4ª feira) nas respectivas Coord. Pedagógicas. 
 

II - PONTUAÇÃO: 
 

a) A arrecadação inicial de R$ 50,00 em brindes dará à turma MIL PONTOS para participar do CONCURSO 
“ARRAIAL VICENTINO”.  A partir da pontuação inicial, a cada R$ 1,00 (um real) arrecadado, serão 
computados 10 PONTOS,  não havendo limite para participação. Os brindes deverão ser novos e entregues 
juntamente com a Nota Fiscal; 

b) Para a doação de 50 metros de bandeirinhas de plástico: 200 PONTOS (o excedente não será computado); 
c) Caraterização de todos e/ou acima de 50% dos estudantes da turma, com traje completo caipira e/ou camisa 

xadrez e chapéu, dará à turma MIL PONTOS, incluindo o Professor Regente. Obs.: Somente para as turmas 
que computarem acima dos 50% de estudantes caracterizados, sob a confirmação da Equipe Organizadora; 

d) Cada turma que apresentar o seu casal caracterizado receberá MIL PONTOS; 
e) Cada  estudante  receberá  02 CARTELAS  para  serem  vendidas e/ou compradas  a  R$ 15,00 cada, sendo 

R$ 30,00 as 02 cartelas, dando o direito de utilizá-las durante as 13 rodadas gerais do SORTEIO DE 
PRÊMIOS, que acontecerá durante a Festa Junina a partir das 16h30, no ginásio do Colégio. PONTUAÇÃO: 
200 PONTOS por cartela vendida. Pagamentos, novas solicitações e/ou devolução das cartelas:  

         - Estudantes da Educação Infantil: Lucirene                        - Estudantes do 1º ao 5º ano: Evelin e/ou Sarah 
 - Estudantes do 6º ano ao Ensino Médio: Eliane 

          Prazo máximo  para  acerto  final  das  cartelas: 09/06/2022 (5ª feira).  Após esse dia, a pontuação  não  será 
considerada. Quanto mais cartelas forem vendidas, maior a pontuação da turma. O não pagamento ou extravio de 
cartelas acarretará em perda de 50 PONTOS (por cartela). 
 

III - INGRESSO PARA FESTA:  
          Cada estudante receberá três convites (3) antecipadamente sem custos. Também poderão ser adquiridos mais 
convites antecipadamente ou no dia na entrada do colégio com a taxa simbólica de R$ 5,00. O ingresso da entrada 
oportunizará aos participantes concorrerem a um prêmio surpresa que será sorteado no término da festa. Vale 
lembrar que será necessária a presença da pessoa sorteada com o respectivo comprovante para receber o prêmio.  
 

IV - PREMIAÇÃO DO CONCURSO DA FESTA JUNINA:  
Haverá quatro (4) Categorias que concorrerão entre si: Educação Infantil; 1º ao 5º ano; 6º ao 9º ano; Ensino 

Médio. 
        1º Lugar de cada Categoria: Um dia inesquecível com Buffet de Sorvete e uma diversão incrível com 
Futebol de Sabão. 
                             Desde já convidamos todos a participarem e apoiarem este Evento!                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                           Irmã Leonides Selhorst    
Regulamento Festa Junina 2022                                                                                                       Diretora  


