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 Senhores Pais; 

 

O MASTER FEST é uma festa tradicional em nosso colégio.  É uma festa especial, com muita diversão, 

entretenimento, delícias Master, apresentação de danças de todas as turmas, disputa entre as equipes (venda de rifas e 

arrecadações). No dia, ainda teremos muitos brindes, sorteios, eleição na Educação Infantil do Rei e Rainha Master Fest e 

premiação da Equipe Vencedora. Não deixe seu (sua) filho (a) fora dessa!  

Em nosso calendário a data deste evento está marcada para o dia 24/06, como estamos terminando o 2º andar da 

quadra para realizarmos o Master Fest, iremos adiar a festa para o dia 08/07 com algumas mudanças de horários para 

melhor atender nossos alunos e convidados.  

Agendem esta data: dia 08/07 (sábado) com início às 10 horas para Educação Infantil, 1º e 2º anos e a partir 

de 17 horas do 3º ano do fundamental ao 1º ano do Esino Médio. Este ano, trabalharemos com o tema: “Ritmos do 

Brasil”, onde abordaremos a diversidade das danças e ritmos culturais brasileiros. Nossos alunos darão um show! 

Convidem os seus amigos e familiares e venham aproveitar este dia com a sua família.  

 Segue abaixo o horário e o ritmo que cada turma irá apresentar.  

    Turma Dança e ritmo brasileiro  Horário da dança 

Maternal 2 - Prof. Michele  Junino 10:30 

Maternal 3 - Prof. Tatiane Pagode 11:00 

1º Período - Prof. Amanda Country 11:15 

2º Período - Prof. Aline Forró 11:30  

2º Período - Prof. Juliana  Frevo 11:45 

                                       COROAÇÃO REI E RAINHA MASTER FEST - 13:00 

1º Ano - Prof Carla Mara Sertanejo 13:30 

1º Ano - Prof. Luciana Country 13:45 

2º Ano - Prof. Carla  Balada Pop  14:00 

2º Ano - Prof. Leley Axé 14:15 

Encerra-se o evento da parte da manhã e todos os brinquedos.  

3º Ano - Prof. Roméria Samba 17:30 

4º Ano - Prof. Nayane Pop Rock 18:00 

5º Ano - Prof. Karla Pagode 18:30 

                                            PREMIAÇÃO MASTER FEST E SORTEIO - 19:00 

6º Ano - Prof. Ana Paula Lambada 19:30 

7º Ano - Prof. Heloisa Samba Rock 20:00 

8º ao  Ensino Médio - 

Prof. Evelyn e Saulo 

Quadrilha 20:30 

Para que o seu/sua filho/a participe da dança e dos ensaios, precisamos da confirmação e autorização dos 

responsáveis, para a montagem das coreografias e indicação do figurino.  

Contamos com a participação de todos os alunos. Estamos nos dedicando ao máximo, para que a nossa festa seja 

um sucesso! 

OBS: Os alunos do Infantil e Fundamental I, no mês de junho, não precisam vir com a roupa de balé e kimono, pois 

essas aulas serão usadas para os ensaios. 

 

Atenciosamente, 
 Equipe Master. 

 
IMPORTANTE! 

 Lembramos que a autorização implica em providenciar o figurino específico para a dança de seu/sua 

filho/a, participação nos ensaios (no horário normal de aula), presença do aluno no dia da festa no horário 

estabelecido para cada turma e envio do aluno arrumado (conforme especificações de cada turma). 

 Precisamos que essa resposta seja enviada até o dia 05/06 (2ª feira).   

_____________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO - MASTER FEST 
 

 Eu,__________________________________, responsável pelo/a aluno/a:____________________________, 

turma: ____________, autorizo a participação de meu/minha filho/a no Master Fest, no dia 08/07/2017. 

 

 Estou ciente das minhas responsabilidades com o figurino, participação do (a) meu (minha) filho (a) nos 

ensaios, data da festa e presença no dia. 

Assinatura do/a :  Pai    Mãe ________________________________ Data: 05/06/2017. 


