
PROGRAMAÇÃO DA FESTA JUNINA - 2014 

Início: 10h 

!
10h 15min. Abertura 

!
Pela 2ª vez, o Brasil sediará o evento mais importante do futebol 
mundial. A 1ª foi em 1950. 

A copa do mundo é sinônimo de alegria, união de raças e paixão 
para muitos . 

Mas convenhamos que, mesmo quem não se julga tão apaixonado 
por futebol não resisteem dar um espiadinha na TV nesta festa que 
acontece de 4 em 4 anos. 

Vem que vai começar um mundo em um só lugar e cada canto do 
meu país tem um sonho de ser feliz. Vamos espalhar felicidade e a 
copa de todo mundo, é a copa do mundo todo. 

!
10h20min.- 6° ano- Prof Renata  

Música : Todo Mundo 

!
10h35min. - Tia Vicência - manhã  

Música:Noite de São João - Festa Junina da Galinha Pintadinha 

!



10h50min. - Tia Vicencia - tarde  

Música:Tem, Tem, Tem, Pipoca Tem, Tem animação – Eliana 

!
11h10min - Tia Grazi -MATERNAL  II 

Música: ArraiáTicTac 

!
11h30min. Tia Andréia – 

Música: Partida de Futebol na voz do Skank 

!
11h40min. - Tia LucianaPré II 

Música:Todo Mundo - Monobloco e Gaby Amarante 

E para contagiar o nosso Arraia os alunos do Pré II vai espalhar 
felicidade é a copa de todo mundo. 

!
11h35min. - 2ª parteFesta Junina Tradicional 

De acordo com os historiadores, esta festa foi trazida para o Brasil 
pelos portugueses, ainda durante o período colonial, época em que 
o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. 

Embora sejam comemoradas nos quatro cantos do Brasil na região 
sudeste são tradicionais a realização de quermesses.  Estas são 
realizadas pelas igrejas, colégios. Possuem barraquinhas com 
comidas típicas e jogos aos visitantes. A dança da quadrilha 



geralmente ocorre durante toda quermesse. Iremos agora a mistura 
de ritmos no Brasil. 

!
11h50min. - Tia Liliane– 

Música:Pancadão Sertanejo 

E para animar nossa festividade convidamos os alunos da tia 
Liliane e tia Renata com o PancadãoSertanejo que vai fazer você 
mexer.  

!
12h - INTERVALO - ALMOÇO 

!
12h:40min. - Tia Lilia – 

Música: Eu Quero Tchu 

Nada melhor que convidarmos os alunos da tia Lilia e Renatapara 
mostrar um pouquinho da música sertaneja. 

!
12h50min. - Tia Juliana- 2° ano manhã  

Música: Frevo de Mulher 

E nesse clima festivo buscando lá do nordeste, chamamos os 
alunos da turma 2011 datia Juliana  e tia Renata apresentar o frevo. 

13h - Tia Juliana - 2°ano- tarde 

!



13h15min. Tia Eliane - 3°ano- manhã 

Música:Fagulhas 

Segure agora as pontas do seu coração com os babados, xotes e 
xaxados que o 3ºano da tia Eliane vem dar seu show. 

13h30min. - Tia Marilene - 3°ano  

Música: Meu Dengo 

 O 3º ano da tia Marilene virar com seu chamego contagiar toda 
essa galera.  

!
13h40min. – INTERVALO 

!
14h20min. - 4111  – Música: Flor, Camaro Amarelo. 

Convidamos os alunos da turma 4111 para dançar um pourpurri 
sertanejo.  

!
14:35 min. -  4122 – Música : Tche( Sertanejo Universitário) 

Ainda no embalo do sertanejo universitário convidamos os alunos 
da turma 4122 para dançar Dançar, pular que hoje vai rolar 

o Tchê tchererê tchê tchê 

!
14h 45min. – 5111 e 5112 



Como em todos os anos o 5ºano vem trazer para vocês a nossa 
tradicional quadrilha. 

!
14h55min. - 6°ano 

!
15h20min. - 7° ano 

!
16h - 8° ano 

!
16h35min. - 9°ano 

!
17h - Ensino Médio 

Obrigada pelo carinho, dedicação em preparar todos os nossos 
alunos e por passar esse sábado aqui conosco. 

Boas férias.


