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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – INFANTIL - TEMA: PETER PAN 
FANTASIA PETER PAN 

                                                                                     
                                 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – INFANTIL - TEMA: PETER PAN 
FANTASIA DE FADA SININHO 

                                                                                                 
 

  

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA SININHO 

Meninas: Vestido nos tons de verde claro e escuro 

com saia em formato de folhas (conforme o modelo). 

Acessórios: sapatilha verde em tecido com pompom 

na ponta (conforme o modelo). 

Obs.: na sapatilha de tecido, colocar gotas de cola 

quente no solado para não escorregar. 

Cabelo: preso em coque (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site 

da escola. 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA PETER PAN 

Meninos: blusa verde com as mangas e borda da camiseta 

rasgadas e calça preta (conforme o modelo). 

Acessórios: chapéu com duas penas de tecido laranja, cinto 

marrom de tecido ou de couro com fivela dourada, bota 

marrom ou sapato marrom de tecido (conforme o modelo). 

Obs.: na bota de tecido, colocar gotas de cola quente no solado 

para não escorregar. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da 

escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – INFANTIL - TEMA: PETER  PAN 
FANTASIA CAPITÃO GANCHO – MENINO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA CAPITÃO GANCHO 

Menino: Camisa branca com babado na gola, sobretudo vermelho com detalhes na mangaS e nos bolsos (conforme o 

modelo). 

Acessórios: chapéu de pirata vermelho, cinto preto tecido ou couro, gancho na mão, espada, bota de couro ou tecido 

marrom (conforme o modelo). 

Obs.: na bota de tecido, colocar gotas de cola quente no solado para não escorregar. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – INFANTIL - TEMA: PETER  PAN 
FANTASIA DE WENDY – MENINA 

 

 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO 
TEMA: RAPUNZEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA WENDY 

Menina: vestido comprido, tom azul claro, com manga bufante e fita azul um tom mais escuro (conforme o 

modelo). 

Cabelo semi preso com laço azul. 

Acessórios: sapatilha branca ou azul (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO - TEMA: CINDERELA  
FANTASIA DE CINDERELA  

 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO - TEMA: CINDERELA  

FANTASIA DE PRINCÍPE HENRY  

 

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA PRÍNCIPE HENRY 

Meninos: blusa branca com gola vermelha, botões 

dourados e detalhes dourado no ombro, nos punhos e calça 

vermelha com uma tira lateral dourada (conforme o 

modelo). 

Acessórios: cinto dourado e sapato preto (conforme o 

modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da 

escola. 

 

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DA PRINCESA CINDERELA 

Meninas: vestido azul claro com manga bufante, saiote azul 

claro com forro e babado nas laterais (conforme o modelo). 

Cabelo com coque e tiara azul. 

Acessórios: sapatilha zul clara ou branca e luva branca. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da 

escola. 

 



5 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO - TEMA: CINDERELA  
FANTASIA DE MADRASTA LAIDE TREMAINE  

   
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO - TEMA: CINDERELA  
FANTASIA DE FADA MADRINHA  

 

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE FADA MADRINHA  

Meninas: vestido azul Tiffany com detalhes em prata no 

corpete e laço prateado nas mangas e tule com brilho por 

cima do saiote e na manga do vestido (conforme o modelo) 

Cabelo solto com chapéu de bico azul. 

Acessórios: sapatilha azul ou branca ou prata. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da 

escola. 

 

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DA MADRASTRA - LAIDE TREMAINE  

Meninas: vestido meia manga bordô com fitas douradas no 

contorno da manga, no corpete e no contorno do babado do 

saiote (conforme o modelo). 

Cabelo com coque. 

Acessórios: sapatilha vinho ou branca ou dourada. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da 

escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 1º ANO - TEMA: CINDERELA  
FANTASIA IRMÃS DA CINDERELA – MENINA 

 
 

 

  

 

  

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

 

(     ) FANTASIA AZUL/VERDE- DRIZELLA 

Meninas: vestido azul com saiote e manga verde (conforme o modelo). 

Cabelo semi preso   

Acessórios: laço azul e sapatilha verde ou azul ou branca. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

(     ) FANTASIA LILÁS/ROSA - ANASTÁSIA 

Meninas: vestido lilás com saiote e manga rosa (conforme o modelo). 

Cabelo semi preso   

Acessórios: laço lilás e sapatilha rosa ou lilás ou branca. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 2º ANO - TEMA: RAPUNZEL – ENROLADOS 
FANTASIA DE RAPUNZEL  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 º ANO 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA RAPUNZEL 

Menina: vestido comprido, tom rosa escuro e rosa bebê, com manga bufante e detalhes em fita (conforme o modelo). 

Cabelo trançado com flores ou trança artificial com flores (conforme o modelo). 

Acessórios: sapatilha rosa claro ou escura. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 2º ANO -  TEMA: RAPUNZEL - ENROLADOS 
FANTASIA DE FLYNN RIDER – MENINO 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 2º ANO 
TEMA: PRINCESA E O SAPO 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 3º ANO 
 
 

  

2 º ANO 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA FLYNN RIDER 

Menino: camisa branca, colete verde musgo e calça marrom (conforme o modelo). 

Acessórios: bota de couro ou imitação em feltro marrom, cinto marrom de couro ou tecido e bolsa de couro ou tecido 

(conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 2º ANO -  TEMA: RAPUNZEL - ENROLADOS 
FANTASIA DE MÃE DA RAPUNZEL - GOTHEL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

2º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DA MADRASTRA - GOTHEL 

Menina: vestido longo bordô, decote quadrado, meia manga com detalhes em dourado (conforme o modelo). 

Cabelo solto. 

Acessórios: sapatilha vinho ou preta. 

Opcional: capa preta com o interior verde. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 3º ANO - TEMA: BELA ADORMECIDA 
FANTASIA DE AURORA - BELA ADORMECIDA – MENINA 

 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 3º ANO - TEMA: BELA ADORMECIDA 
FANTASIA DE  PRÍNCIPE PHILLIP – MENINO 

  

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA DA PRINCESA AURORA 

Meninas: vestido rosa com mangas segunda pele rosa 

e com detalhes branco no colo e rosa na cintura 

(conforme o modelo). 

Cabelo solto com tiara de princesa. 

Acessórios: sapatilha rosa ou branca. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site 

da escola. 

 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA PRÍNCIPE PHILLIP 

Meninos: blusa azul royal com manga bufante 

vermelha, gola azul, manga comprida azul escura, e 

calça azul escura (conforme o modelo). 

Acessórios: capa vermelha com o interior dourado, 

cinto preto de tecido ou couro, bota preta em couro ou 

tecido (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site 

da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 3º ANO -  TEMA: BELA ADORMECIDA 
FANTASIA DE FADA (AZUL, ROSA E VERDE) – MENINA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

(     ) FANTASIA FADA VERDE 

Meninas: vestido verde com paetês na parte superior e sem manga (conforme o modelo) 

Acessórios: tiara com chapéu pequeno de fada verde e sapatilha verde ou sandália prata (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

(     ) FANTASIA FADA ROSA 

Meninas: vestido rosa com paetês na parte superior e sem manga (conforme o modelo) 

Acessórios: tiara com chapéu pequeno de fada rosa e sapatilha rosa ou sandália prata (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

(     ) FANTASIA FADA AZUL 

Meninas: vestido azul com paetês na parte superior e sem manga (conforme o modelo) 

Acessórios: tiara com chapéu pequeno de fada azul e sapatilha azul ou sandália prata (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 3º ANO -  TEMA: BELA ADORMECIDA 
FANTASIA DA MALÉVOLA  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE FADA MALÉVOLA 

Meninas: vestido preto e roxo em tule, trançado no tronco com fita roxa e mangas bufantes (conforme o modelo). 

Cabelo solto com tiara de malévola (conforme o modelo). 

Acessórios: sapatilha preta. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE PEQUENO PRÍNCIPE 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE PEQUENO PRÍNCIPE 

Menino: blusa de gola branca, calça branca e sobretudo azul royal com detalhes em vermelho e dourado nos punhos 

e na gola (conforme o modelo). 

Acessórios: sapato preto ou bota preta e cinto de tecido vermelho com borda dourada. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE ROSA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ROSA 

Menino: blusa de alcinha verde com a ponta em formato de folhas e saia de pétalas vermelhas (conforme o 

modelo). 

Acessórios: sapatilha vermelha ou verde e coroa de rosas vermelhas (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA AVIADOR  

 
 
FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA RAPOSA 

 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE AVIADOR 

Menino: blusa marrom com gola e punho marrom escuro, calça 

bege. (conforme o modelo). 

Acessórios: bota de couro ou em tecido preta ou marrom e um 

cachecol de tecido branco no pescoço. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE RAPOSA 

Menina: vestido laranja com detalhes em branco pescoço, nas mangas e na borda da saia do vestido 

(conforme o modelo). 

Cabelo solto e maquiagem de raposa (conforme o modelo). 

Acessórios: bota de tecido na cor laranja, tiara com orelha laranja e branca.  

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE REI 

 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE MULHER DE NEGÓCIO  

  
 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE REI 

Menino: blusa azul marinho com detalhes dourados na ombreira, 

no punho, nos botões e nos fios da blusa, calça branca com 

detalhe lateral na (conforme o modelo). 

Acessórios: sapato preto, cinto dourado de tecido, manto dourado. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

4º e 5º ano  

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE MULHER DE NEGÓCIO 

Menina: vestido rose ou rosa e blazer meia manga preto 

(conforme o modelo). 

Cabelo com coque. 

Acessórios: óculos de grau, armação preta e sem lente, sandália de 

saltinho ou sapato scarpin ou sapatilha preto ou rose. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE GEÓGRAFO 

 
 

FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE ASTRÔNOMO 

 
 
 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE GEÓGRAFO 

Menina: roupa normal, jaleco branco (conforme o modelo). 

Acessórios: óculos sem lente com armação preta. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ASTRÔNOMO  

Menino: camisa e blusa preta e capa azul com estampa de 

estrelas (conforme o modelo). 

Acessórios: sapato preto. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO  – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA DE VAIDOSA 

 

 

 
FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 

FANTASIA DE ACENDEDOR DE LAMPIÃO 

 
 

 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA ACENDEDOR DE LAMPIÃO 

Menina: vestido amarelo com fita dourada na cintura (conforme 

o modelo). 

Acessórios: sapatilha dourada. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 

 

4º e 5º ano  

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA VAIDOSA 

Menina: vestido rosa chique de sua preferência (conforme o 

modelo). 

Cabelo com penteado semi preso. 

Acessórios: colar, cinto, bolsa chique brilhosa, sandália ou sapato 

e um espelho redondo tamanho médio de mão. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no site da escola. 
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FESTA DE ENCERRAMENTO 2019 – 4º E 5º ANO B – TEMA: PEQUENO PRÍNCIPE 
FANTASIA SERPENTE 

 
 
 
 
 

4º e 5º ano B 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA DE SERPENTE 

Menina: vestido de alcinha estampa de cobra verde 

com preto, cabeça de cobra na mesma estampa 

(conforme o modelo). 

Acessórios: sandália. 

A imagem colorida estará disponível no mural e no 

site da escola. 

 


