
 

 

 

 

 

COLÉGIO SÃO BENTO 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 

Criciúma (SC), 25 de maio de 2021. 
 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

 

Mesmo em tempo de pandemia, já avançamos muito em relação ao atendimento de nossos 

alunos, sempre cumprindo e respeitando os protocolos de saúde, mas seguindo a vida, dentro daquilo 

que é possível.  

Assim, como estamos em junho, é tempo de comemorar São João, certamente, de modo mais 

restrito, mas com a intenção de levar a alegria da festa junina aos nossos alunos, visto que esta é uma 

festa do folclore brasileiro, que atravessa todas as regiões de nosso país, com a beleza e a 

originalidade de seus costumes, usos e tradições. 

Pensando nessa proposta, o Colégio São Bento pretende manter viva essa tradição, 

realizando uma programação especial para realizar sua Festa Junina, que ocorrerá, ao longo do mês 

de junho, de acordo com o seguinte cronograma: 

 

BARRACAS COM LANCHE TÍPICO JUNINO 

DATA/ DIA DA 
SEMANA 

LANCHE HORÁRIO 

01/06 
(3ª-feira) 

Pastel e Coxinha 

No horário de recreio de cada 
ano do Ensino Fundamental 
Anos Finais e cada série do 

Ensino Médio 

08/06 
(3ª-feira) 

Brigadeiro e Cachorro-quente 

11/06 
(6ª-feira) 

Brigadeiro e Batata frita 

15/06 
(3ª-feira) 

Churros e Batata frita 

18/06 
(6ª-feira) 

Cachorro-quente 

Obs: no mês de junho haverá venda de pipoca todos os dias. 

 

Destacamos que, no período de 22 a 30 de junho, intensificaremos nossas comemorações, 

com atividades recreativas e quitutes juninos nas originais barraquinhas de São João, com muita 

música boa e brincadeiras tradicionais com a participação dos alunos.  

Sendo assim, segue o cronograma dessa semana festiva:  

 

 



 

 

 

DATA/ DIA DA 
SEMANA 

ANO/ SÉRIE 
HORÁRIO DAS ATIVIDADES 

RECREATIVAS 
CARDÁPIO 

22/06 
(3ª-feira) 

6º ano 

10h10min 
às 

10h50min 

Pastel 
Coxinha 

Cachorro-quente 
Brigadeiro 
Churros 
Pinhão 

Batata frita 
Água 

Refrigerante 
Pipoca 

23/06 
(4ª-feira) 

7º ano 

24/06 
(5ª-feira) 

8º ano 

25/06 
(6ª-feira) 

9º ano 

8h50min 
às 

09h30min 

28/06 
(2ª-feira) 

1ª série 

29/06 
(3ª-feira) 

2ª série 

30/06 
(4ª-feira) 

Terceirão 

Obs: O horário de recreio será normal nas turmas de 6º ao Terceirão 

 

Informamos que haverá venda antecipada de tickets a partir de 26/05 para adquirir os quitutes. 

Destacamos, ainda, que no dia destinado às atividades recreativas da sua turma, os alunos 

poderão vir trajados tipicamente para fazermos a alegria de todos e entrarmos no clima festivo e 

colorido de São João. 

Para os alunos que estiverem realizando aulas de forma online na data das atividades 

recreativas referentes a sua turma, o horário do intervalo será estendido. 

Sem mais para o momento, agradecemos sua atenção e parceria em mais esse momento de 

comemoração. 

 

Atenciosamente, 

A Direção 


