
Toninho Bonvenuto 
Mantenedor/ Diretor Geral

Luciana Oliverio 
Mantenedora/ Diretora Financeira

Mariana Galli 
Coord. Pedagógica

O Concurso de “Miss e Mister Caipirinha 2019” do Colégio Bonvenuto  é exclusivo para os alunos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com início em 02/05/19 (quinta-feira) e término em 14/06/19 
(sexta-feira). 
O responsável pelo(a) aluno(a) participante deverá preencher a ficha de autorização abaixo e entregá-la 
até 03/05/19 (sexta-feira) para a professora. 
 
O aluno e a aluna que venderem o maior número de talões de rifa, serão coroados ao título Miss e Mister 
caipirinha no dia da festa (valor de cada voto= R$ 5,00). Cada cupom possui uma numeração que dará 
direito a participar de sorteios durante toda festa. Confira as premiações abaixo: 
 
Os talões adicionais para venda poderão ser solicitados via agenda.  
 
O acerto da venda dos votos será feito via agenda ou na secretaria do colégio. 

PREMIAÇÃO MISS E MISTER CAIPIRINHA 2019
Serão premiados  os 1º, 2º e 3º colocados.

Miss e Mister 2019 - Colégio Bonvenuto 
Nome do(a) aluno(a):_____________________________________________  Turma:________________________ 
 
Data:____/____/______           Deseja participar?:  (  )  sim             (  ) não 
 
Nome do(a) responsável:_________________________________________________________________________ 
 
Assinatura do(a) responsável: ____________________________________________________________________ 
 
(   )  1 Talão com 10 cupons -  deverá retornar à escola R$50,00 para computar os votos.  
(   )  1 Talão com 20 cupons -  deverá retornar à escola R$100,00 para computar os votos. 
(   )  1 Talão com 30 cupons -  deverá retornar à escola R$150,00 para computar os votos. 
 
Obs: Podendo pedir maior quantidade de talões.
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