INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

CEE: 41 – 2017/2018 – Desfile de Carnaval
Exm@. Encarregad@ de Educação:
Relembramos que, na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro (sexta-feira), a escola irá participar no
Corso Escolar das escolas torrienses. Assim, os alunos que vão participar no desfile deverão vir de casa
devidamente mascarados com o disfarce Havaiano.
Na véspera serão distribuídos aos alunos os colares de flores.
Como habitualmente os Encarregados de Educação poderão assistir ao desfile na cidade.
Na parte da tarde, já na escola terá lugar o habitual baile/desfile de máscaras, onde os alunos do 1.º e
2.º Ciclos, podem personificar as fantasias escolhidas por si. Sendo, portanto, permitido que os alunos tragam
o disfarce eleito numa mochila. Após a hora do almoço os alunos trocarão de roupa na sala e dirigir-se-ão para
o convívio no refeitório.
Nota: Seguem-se as diretrizes próprias da caracterização das meninas e dos meninos.
O disfarce escolhido deverá ser 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

•

para a cabeça.

a cabeça.
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.
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Obs.: Para tod@s os alun@s que não participam no desfile de carnaval as atividades letivas decorrem
normalmente.
Com os nossos melhores cumprimentos.
Torres Vedras, 23 de janeiro de 2018
P’ A Equipa do Carnaval
Marina Alves e Filipa Ricardo

Se ainda não nos remeteu a autorização de saída do seu (sua) educand@, remeta-a agora

CEE: 34 - 2017/18 – Desfile de Carnaval

Nome:
Ano:

Autorização de saída para participação no
Desfile de Carnaval:
Sim:

Turma:

O (A) Encarregad@ de Educação:
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