INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

CEE: 34 - 2017/18 – Desfile de Carnaval

Exm@. Encarregad@ de Educação:
Como é do vosso conhecimento, o habitual Desfile de Carnaval das Escolas do Concelho, decorrerá no
dia 9 de fevereiro (sexta-feira), sendo “Mares e Oceanos” o tema do Carnaval de Torres Vedras 2018.
A máscara que propomos fará alusão ao povo Havaiano, o qual possuiu uma forte ligação cultural com
o mar. Esta nação teve origem num povo que migrou do Pacífico Sul para as ilhas havaianas, o que foi possível
através do domínio de técnicas que lhes permitia navegar em mar aberto.
O disfarce escolhido será baseado nas imagens que se seguem, com as adaptações indicadas:

Rapazes

Meninas

Camisa florida tons de

• T-shirt azul;

azul e branco;

• Collants da cor da perna;

•

Calção de ganga azul;

• Ténis;

•

Ténis;

• Gancho / elástico com flor

•

Chapéu de palha para

•

a cabeça.

para a cabeça.
• Saia de ráfia

Nota:

Nota:

Cada menino deverá vestir, por
baixo, uma camisola básica da
cor da sua pele, com o objetivo
de se proteger do frio.

Cada menina deverá vestir
por baixo uma camisola
básica da cor da sua pele,
com o objetivo de se
proteger do frio.

Neste contexto, a Escola propõe que sejam os EE a adquirir os respetivos trajes, sendo que a escola se
responsabilizará pelos colares de flores, transporte e acompanhamento dos alunos.
O custo da operação Carnaval será de 5€ por aluno.
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Neste contexto, caso deseje que o seu educando participe no desfile de carnaval agradecemos que faça
a sua inscrição e nos devolva o destacável anexo, referente à participação do seu educando na atividade
proposta, até à próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2018.

Com os nossos melhores cumprimentos.
Torres Vedras, 03 de janeiro de 2018
P’ A Equipa do Carnaval
Marina Alves e Teresa Vicente

Nome:
Ano:

Participa no Desfile de Carnaval:
Sim:

Turma:

Não:
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