
FESTA DE ENCERRAMENTO 2018 – INFANTIL - TEMA: ARCA DE NOÉ 
 

FANTASIA ALINE BARROS 

  

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA ALINE BARROS 

Meninas: colã branco ou azul claro e saia de tule colorida (conforme o modelo) 

Acessórios: sapatilha ou sandália em um dos tons da saia. 

Cabelo: solto com arco ou preso com laço (conforme o modelo). 

A imagem colorida estará disponível  

 



FANTASIA PERSONAGENS BÍBLICOS 

                                  NOÉ                                                     ESPOSA DE NOÉ 

              

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE NOÉ 

Meninos: túnica de cetim azul turquesa com manto de cetim 

dourado e turbante dourado preso com corda dourada (conforme 

o modelo). 

Acessórios: sandália e corda dourada na cintura. 

 

FANTASIA DE ESPOSA DO NOÉ 

Meninas: vestido interno de cetim azul claro, com manto azul 

turquesa por cima, cinto dourado e tiara dourada com véu na 

cabeça  (conforme o modelo). 

Cabelo solto. 

Acessórios: sandália, brincos, colar e pulseiras douradas. 

 

 



FILHOS 

                                  SEM                                                                      CAM                                                                                  JAFÉ 

                                                       

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE SEM 

Meninos: túnica de cetim perolado com manto de tecido 

listrado nos tons de azul, cinza e preto e turbante no tom do 

tecido do manto preso com corda dourada (conforme o 

modelo). 

Acessórios: papete e corda dourada na cintura. 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE CAM 

Meninos: túnica de cetim verde escura com manto  listrado e 

turbante dourado preso com corda do tecido da túnica 

(conforme o modelo). 

Acessórios: papete e corda dourada na cintura. 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE JAFÉ 

Meninos: túnica  listrada de tons de marrom com manto de 

cetim perolado e turbante perolado preso com corda do 

tecido da túnica (conforme o modelo). 

Acessórios: papete e corda dourada na cintura. 

 

 



ESPOSAS DOS FILHOS DE NOÉ 

                        ESPOSA DE SEM                                                     ESPOSA DE CAM                                                      ESPOSA DE JAFÉ 

                                                                           
MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ESPOSA DE SEM 

Meninas: vestido interno de cetim azul escuro, com manto 

dourado por cima, cinto dourado e tiara dourada com véu azul 

na cabeça  (conforme o modelo). 

Cabelo solto. 

Acessórios: sandália, brincos, colar e pulseiras douradas 

Acessórios: sandália e cinto de corda dourada na cintura. 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ESPOSA CAM 

Meninas: vestido interno roxo claro, com manto lilás e rosa 

claro por cima, cinto dourado e tiara dourada com véu roxo na 

cabeça  (conforme o modelo). 

Cabelo solto. 

Acessórios: sandália, brincos, colar e pulseiras douradas 

Acessórios: papete e corda dourada na cintura. 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ESPOSA DE JAFÉ 

Meninas: vestido interno verde claro, com manto verde musgo 

por cima, cinto dourado e tiara dourada com véu verde água na 

cabeça  (conforme o modelo). 

Cabelo solto. 

Acessórios: sandália, brincos, colar e pulseiras douradas 

Acessórios: papete e corda dourada na cintura. 

 



FANTASIA ANIMAIS 

                     LEÃO                                                                                                                                                                   LEOA 

                                                                                                 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE LEÃO 

Meninos: fantasia de leão bege escuro com barriga em bege claro 

(conforme o modelo). 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: chapéu cabeça de leão ou touca personalizada de leão, 

sapatênis ou sapato preto ou marrom. 

 

FANTASIA DE LEOA  

Meninas: colã ou blusa bege ou marrom e saia de tule marrom com 

bege (conforme o modelo) 

Acessórios: sapatilha ou sandália em um dos tons da saia e pompons nas 

mãos e nos pés (conforme o modelo). 

Cabelo solto com arco personalizado (conforme o modelo). 

 



                                 ELEFANTE                                                                                                                        ALIÁ (ELEFANTA) 

                                                                                                                                      

  MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ELEFANTE 

Meninos: fantasia de elefante. 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: sapatênis ou sapato branco, tromba e rabo. 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE ALIÁ (ELEFANTE) 

Meninas: colã ou blusa cinza e saia de tule cinza com laço rosa(conforme o modelo) 

Acessórios: sapatilha ou sandália branca ou rosa e uma tromba de tecido cinza. 

Cabelo solto com arco personalizado (conforme o modelo). 

 



                 GATO                                                                                                                                                                       GATA 

                                                                                                                             

  

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE GATO 

Meninos: macacão na cor preta com manga curta (conforme o modelo). 

Acessórios: máscara e arco com orelha de gato e sapatênis ou sapato 

preto. 

 

FANTASIA DE GATA 

Meninas: colã ou blusa preta e saia de tule preta e rabo de gato 

(conforme o modelo) 

Acessórios: sapatilha preta, meia calça e gravata preta. 

Cabelo solto com arco de gatinha personalizado (conforme o modelo). 

 



                      CACHORRO                                                                                                                                                        CACHORRA                                                                                

                                                                                                   
 

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE CACHORRO 

Meninos: fantasia de cachorro na cor marrom com manchas pretas. 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: chapéu de cabeça de cachorro ou touca de personalizada de 

cachorro, sapatênis ou sapato preto ou marrom 

 

FANTASIA DE CACHORRA 

Meninas: colã ou blusa branca de manga e saia de tule rosa com rabinho 

branco (conforme o modelo) 

Acessórios:  touca personalizada com orelhinhas e laço rosa, sapatilha 

branca ou rosa e pompons nas mãos e nos pés (conforme o modelo). 

Cabelo preso dentro da touca (conforme o modelo). 

 



                 MACACO                                                                                                                                                    MACACA 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE MACACO 

Meninos: macacão na cor marrom e detalhes bege com manga curta 

(conforme o modelo). 

Acessórios: touca de tecido do macacão com orelha na cor marrom e 

detalhe bege e sapatênis ou sapato marrom. 

 

FANTASIA DE MACACA 

Meninas: colã ou blusa marrom com detalhe bege e saia de tule marrom 

com rabo de macaco (conforme o modelo) 

Acessórios: sapatilha bege ou marrom, meia calça fina marrom ou preta e 

gravata bege. 

Cabelo preso atrás ou solto com tiara de orelha de macaco (conforme o 

modelo). 

 



             CARNEIRO                                                                                                                                                            OVELHA                                                                                              

                                                                                                                       

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE CARNEIRO 

Meninos: fantasia de carneiro, macacão ou blusa e calça na cor branca 

com detalhes em preto, imitando pele de cordeiro (conforme o modelo). 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: touca de pele de carneiro branca com detalhe interno preto e 

sapatênis ou sapato preto. 

 

FANTASIA DE OVELHA 

Meninas: blusa preta de manga e vestido branco imitando pele de ovelha 

(conforme o modelo). 

Acessórios:  touca personalizada com orelhinhas  branca na parte externa 

e preta com rosa na parte interior, sapatilha preta, meia calça preta e 

pompom para o rabinho (conforme o modelo). 

Cabelo solto (conforme o modelo). 

 



                    CAVALO                                                                                                                                                                 ÉGUA 

  

 

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE CAVALO 

Meninos: macacão na cor marrom com detalhe das patas em marrom 

escuro ou preto (conforme o modelo). 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: chapéu de fantasia de cabeça de cavalo,  sapatênis ou sapato 

preto ou marrom 

 

FANTASIA DE ÉGUA 

Meninas: colã ou blusa marrom de manga e saia de tule marrom 

(conforme o modelo) 

Acessórios:  tiara de crina com orelha de cavalo marrom, rabo marrom 

com detalhe preto, sapatilha preta (conforme o modelo). 

 



                       BOI                                                                                                                                                              VACA 

 

 

                                                           

   

 
  

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE BOI 

Meninos: macacão na cor marrom com detalhe bege na barriga 

(conforme o modelo). 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: chapéu de fantasia de cabeça de boi, sapatênis ou 

sapato preto. 

 

FANTASIA DE VACA 

Meninas: colã ou blusa branca de manga e saia de tule branca com 

manchas pretas e com rabinho branco com detalhes em preto e 

laço rosa (conforme o modelo) 

Acessórios: tiara com chifre e orelhinhas branca e preta na parte 

externa e rosa na parte interna, sapatilha branca ou preta 

(conforme o modelo). 

Cabelo solto 



                                GALO                                                                                                                                                                  GALINHA                                                                                                                                                                       

                                                                                                                   

  

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE GALO 

Meninos: macacão amarelo. 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: capuz cabeça de galo amarela com crista vermelha e detalhes 

do ombro azul claro e azul escuro, sapatênis ou tênis amarelo ou 

vermelho. 

 

FANTASIA DE GALINHA 

Meninas: colã ou blusa branca de manga e saia de tule branco ou saia de 

pluma branca (conforme o modelo) 

Acessórios:  capuz personalizado com crista vermelha, sapatilha branca 

ou vermelha e meia calça listrada branca e amarela (conforme o modelo). 

Cabelo preso dentro da touca (conforme o modelo). 

 



                   PATO                                                                                                                                                                          PATA 

                                                                                                                             
 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE PATO 

Meninos: macacão todo amarelo. 

Acessórios: boné personalizado de pato ou um chapéu de pato, sapatênis 

ou sapato amarelo ou laranja. 

 

FANTASIA DE PATA 

Meninas: colã ou blusa amarela, saia de tule amarela (conforme o 

modelo). 

Acessórios:  chapéu de pato conforme o modelo, laço laranja na blusa, 

meia calça amarela ou branca, sapatilha amarela ou branca (conforme o 

modelo). 



                PORCO                                                                                                                                                                    PORCA 

                                                                                                                        

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE PORCO 

Meninos: macacão cinza claro ou bege claro. 

O macacão pode ser até o joelho e manga curta. 

Acessórios: chapéu cabeça de porco ou touca personalizada de porco, 

sapatênis ou sapato preto ou cinza. 

 

FANTASIA DE PORCA 

Meninas: colã ou blusa rosa de manga e saia de tule rosa (conforme o 

modelo) 

Acessórios: nariz de porco, tiara com orelhinhas de porco rosa, meia calça 

rosa e sapatilha rosa (conforme o modelo). 

Cabelo solto 

 



PASSARINHO                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE PASSARINHO 

Meninos: camiseta e calça azul. 

Acessórios: asa e máscara de passarinho em feltro e sapatênis ou tênis 

azul 

 

 



                                                                                                  PASSARINHA  

             

 

 

  

 

 

MAT – JD I – JD II 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

FANTASIA DE PASSARINHA 

Meninas: colã vermelho de manga e saia de tule vermelha. 

Acessórios: asa e máscara de passarinho em feltro,  meia calça 

vermelha e sapatilha na cor amarela ou vermelha. 

Cabelo preso atrás. 

 



FESTA DE ENCERRAMENTO 2018 – FUNDAMENTAL 

1ºs ANOS A E B – MOANA - MENINOS 
 
 

 

 

 

 
                                      

     

     

 

 

 

 

 

 

     

 

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

PERSONAGEM MOANA MENINOS:  

Meninos:  blusa segunda pele, shorts de malha verde com um cinto de juta e búzios com 

franja de folhas (feltro ou tecido) cobrindo o shorts. 

Acessórios: colar de dentes, cinto de juta e búzios, cocar com penas vermelhas e bracelete 

para os braços de pena ou juta vermelha com barbante de juta bege. 

 



1ºs ANOS A E B – MOANA - MENINAS 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

PERSONAGEM MOANA:  

Meninas: fantasia de Moana - blusa, saia e cinto de tecido conforme o modelo. 

Acessórios: coroa de flores na cabeça, sandália ou sapatilha branca ou bege ou na cor da 

blusa. 

 

 



2ºs ANOS A E B – TROLLS – MENINAS  

 

 

 

 

 

                                                                         

2º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

FANTASIA DE TROLLS MENINAS 

▪ Trolls vestido azul com barrado na cor verde água, 

conforme modelo. (arco de tule rosa pink ) 

▪ Trolls vestido roxo com barrado rosa claro, conforme 

modelo. (arco de tule rosa claro) 

▪ Trolls vestido rosa com barrado azul claro, conforme 

modelo. (arco de tule azul claro) 

▪ Trolls vestido lilás com barrado rosa, conforme 

modelo. 

 (arco de tule roxo com rosa) 

▪ Trolls vestido rosa brilhane de malha lantejoula rosa 

brilhante. (arco de tule verde água) 

▪ Trolls vestido prata brilhante de malha lantejoula 

prata brilhante. (arco de tule colorido) 

▪ Trolls vestido amarelo com barrado laranja (arco de 

tule laranja) 

Acessórios: sapatilha e meia calça combinando com a 

fantasia. 

Cabelo preso e com arco de tule (conforme modelo e na 

cor indicada em cada Trolls) 

 



 2ºs ANOS A E B – TROLLS - MENINOS 

  2º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

Meninos:  

TROLLS AZUL - Bermuda marrom com retalhos verde, colete com folhas 

nos tons de verde claro e verde escura, camisa cinza e touca azul, 

conforme o modelo abaixo. 

 



3ºs ANOS A E B – SNOOPY – MENINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

Personagens Meninas:  

▪ LUCY- vestido azul, meia azul e sapatilha branca ou preta. 

▪ VIOLLET – vestido roxo, meia rosa e sapatilha preta. 

▪  RED-HAIRED GIRL– vestido verde claro, meia verde claro, sapatilha branca e laço verde claro 

no cabelo. 

▪ SALLY – vestido rosa de bolinha pink , meia rosa e sapatilha branca. 

 

 

FIGURA 1 - LUCY FIGURA 2- VIOLLET FIGURA 3 - RED-HAIRED GIRL FIGURA 4 - SALLY 



3ºs ANOS A E B – SNOOPY - MENINOS 

                        

 

 

 

 

 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

Personagens Meninos:  

▪ PIGPEN – camiseta branca, jardineira marrom, 

meia branca e sapato marrom. 

 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

Personagens Meninos:  

▪ CHARLIE BROWN –blusa amarela com tarja 

preta, bermuda preta, meia amarela e sapato 

marrom. 

3º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

Personagens Meninos:  

▪ LINUS – camiseta vermelha listrada na cor preta, 

bermuda preta, meia vermelha, sapato marrom e 

pano azul. 

 



4ºs ANOS A E B – SCHOOL OF ROCK - MENINAS 

 

 

 

 

4º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

Meninas: camisa de gola e manga branca, saia e gravata xadrez 

vermelha e preta (conforme modelo). 

Acessórios: sapatênis branco ou preto ou vermelho e meião 

preto. 

Cabelo: rabo de cavalo ou solto com arco ou laço xadrez na cor 

da roupa. 

 



4ºs ANOS A E B – SCHOOL OF ROCK - MENINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

Meninos: camisa branca, bermuda social ou brim preto e 

gravata xadrez  vermelha com preta (conforme modelo) 

Acessórios: sapatênis branco ou preto. 

Cabelo penteado com gel ou com chapéu. 

 



5ºs ANOS A E B – - MENINAS 

 

 

5º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de 

Encerramento: 

Meninas: vestido de alcinha azul na altura do joelho. 

Obs.: Devido à dança que será apresentada, sugerimos o 

uso de um shorts embaixo do vestido para evitar 

constrangimento. 

Acessórios: sandália baixa  

Cabelo semipreso com penteado 

 



5ºs ANOS A E B – - MENINOS 

     

 

 

5º ano 

Srs. Pais, boa tarde! 

Segue o modelo da vestimenta para a Festa de Encerramento: 

Meninos: camiseta branca, calça social ou brim na cor preta ou 

branca e camisa de botão preta por cima (conforme modelo) 

Acessórios: sapatênis branco ou preto. 

Cabelo penteado com gel ou chapéu 

 


