CEE: 20 – 2017/2018 – Halloween

Halloween
Terça-feira, 31 de outubro de 2017

Exmos. Srs. Encarregados de Educação,
O Halloween está a chegar, nesse sentido, pretendemos, mais uma vez, proporcionar aos nossos alunos
um dia especial. Este evento cada vez mais internacional, será celebrado na nossa escola da mesma forma
que muitas pessoas nos países de Língua Inglesa o celebram.
Máscaras:
Todos os alunos da escola poderão vestir-se de acordo com o evento. Devem trazer a roupa de Halloween
à parte, para a vestirem após o almoço.

Da parte da tarde:
Irá realizar-se o Baile de Halloween que terá a participação dos alunos da Educação Pré-Escolar, 1.º e 2.º
Ciclos.
Os alunos do Secundário irão preparar uma atividade intitulada “Sei o que fizeste no ano passado” para
os alunos do 3.º ciclo. Em simultâneo, haverá o visionamento de um filme, alusivo à data, no Auditório.
Com os melhores cumprimentos,
Torres Vedras, 23 de outubro de 2017.
Pl’a Equipa dinamizadora
Ana Santos
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Halloween
Halloween – Tuesday, 31st October 2017
Dear Parents/Guardians,
Halloween is fast approaching again and in keeping with previous years, once more we are planning a
special day for your child, celebrating the now international event in the way many people do in Englishspeaking countries around the world.
Costumes:
As is the tradition, we invite your child to dress up for the Halloween party. They can bring their costume
to school to change into after lunch.
In the afternoon:
There will be a Halloween Ball that all pre-school, primary school and 5th/6th students can attend.
The Secondary school students will be preparing an activity called “I know what you did last year” for
the 7th, 8th and 9th years. This will happen together with a film that will be shown in the Auditorium.
Best regards

Ana Santos
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