
#Educamos com VALORES que marcam a nossa HISTÓRIA. 
 

 

Todas as turmas do 6º até 9º ano do EF2 estão convidadas à participar da Festa 

Junina do Colégio Espírito Santo 2018. 

Data: 08 de junho/2018, 6ª feira      Local:  Pátio do CES – Bloco 1                             

Tarefa:  A Equipe deverá ornamentar um espaço na Festa Junina durante o seu turno. A 

decoração deverá ser alusiva às cores da Bandeira do Brasil: verde, amarela, azul e branca. 

O espaço destinado às equipes são os seguintes: 

Categoria 1 Espaço 

61 Toldo 1 branco do pátio do CES 

62  ( parede externa do Ginásio ) cantina até bebedouro 

63  ( parede externa do Ginásio ) - banheiro masculino até o palco 

64 Toldo 2 branco do pátio do CES 

71 Portão de entrada / Rua Gomes Freire de Andrade / (lado interno do CES) 

72 1 árvore / ( fundo da quadra externa) 

73 1 árvore / ( frente ao “Deu Fome”) 

74 1 árvore / ( frente ao “Deu fome” ) 

 

Categoria 2 Espaço / ( área coberta ou área externa) 

81 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

82 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

83 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

84 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

91 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

92 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

93 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 

94 Toldo de 1 mesinha pátio ou 1 pilar 
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Pontuação por categoria:  200 pontos tarefa cumprida 

 

 

 

 

                               
 

 

Pontuação EXTRA por Categoria:  

1º lugar = 100 pontos                               2º lugar =   90 pontos 

3º lugar =   80 pontos                               4º lugar =   70 pontos 

5º lugar =   60 pontos                               6º lugar =   50 pontos 

7º lugar =  40 pontos                       8º lugar =   30 pontos 

9º lugar =  10 pontos 

 

 


