
 
                                                    FUNDAÇÃO OSORIO  

                   DIVISÃO DE ENSINO 

      
                          Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2022 

Circular Nr.57/2022  – Div Ens 

Assunto: Festa Junina - 1º Segmento Ensino Fundamental 

           
Sr. Responsável,            

        Faltam poucos dias para nossa Festa Junina, que acontecerá no dia 09de julho, no horário de 8h30 às 15h, na 

quadra de esportes da escola.  Estamos trabalhando com muito entusiasmo para que ela seja um sucesso, com todos 

participando das danças e brincadeiras. 

        Para a segurança de todos, contamos com a sua compreensão para as seguintes ações: 

 a) cada aluno do 1º segmento do Ensino Fundamental receberá uma pulseira de cor verde, que deverá ser mantida no 

pulso até o final da festa; 

 b) os alunos que saírem do recinto da festa não poderão mais retornar; 

 c) crianças menores de 10 anos, que quiserem utilizar os brinquedos, poderão fazê-lo desde que acompanhados pelos 

respectivos responsáveis; 

 d) cada aluno, do 1º segmento, receberá um convite para um dos responsáveis, que será uma pulseira na cor azul claro; 

 e) convites individuais, no valor de R$10,00 (dez reais), poderão ser adquiridos na sala da APAFO. 
 

Quadro de Horário da Dança 

1º ano 

EF 

2º ano 

EF 

3º ano  

EF 

4º ano 

EF 

5º ano  

EF 

6º e 7º 

anos EF 

8º e 9º 

anos EF 
EM Quadrilhão 

9h30min 10h 10h30min 11h 11h30min 12h 12h30min 13h 13h30min 

            

         Atenciosamente, 

Ivan Soares dos Santos – Cel 

Chefe Interino 

                 Respondendo pela Divisão de Ensino 

 

                  FUNDAÇÃO OSORIO  

                  DIVISÃO DE ENSINO 

 

    Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2022 

Circular Nr.57/2022  – Div Ens 

Assunto: Festa Junina - 2º Segmento Ensino Fundamental e Ensino Médio 

           
Sr. Responsável,            

        Faltam poucos dias para nossa Festa Junina, que acontecerá no dia 09de julho, no horário de 8h30 às 15h, na 

quadra de esportes da escola.  Estamos trabalhando com muito entusiasmo para que ela seja um sucesso, com todos 

participando das danças e brincadeiras. 

        Para a segurança de todos, contamos com a sua compreensão para as seguintes ações: 

 a) cada aluno do 2º segmento do Ensino Fundamental e Ensino Médio receberá uma pulseira de cor vermelho, que 

deverá ser mantida no pulso até o final da festa; 

 b) os alunos que saírem do recinto da festa não poderão mais retornar; 

 c) crianças menores de 10 anos, que quiserem utilizar os brinquedos, poderão fazê-lo desde que acompanhados pelos 

respectivos responsáveis; 

d) convites individuais, no valor de R$10,00 (dez reais), poderão ser adquiridos na sala da APAFO. 

   

Quadro de Horário da Dança 

1º ano 

EF 

2º ano 

EF 

3º ano  

EF 

4º ano 

EF 

5º ano  

EF 

6º e 7º 

anos EF 

8º e 9º 

anos EF 
EM Quadrilhão 

9h30min 10h 10h30min 11h 11h30min 12h 12h30min 13h 13h30min 

            

         Atenciosamente, 

Ivan Soares dos Santos – Cel 

Chefe Interino 

                      Respondendo pela Divisão de Ensino 

 


