INFORMAÇÃO AOS
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
CEE: 81 - 2017/18 – Festa de Final de Ano - Vestuário

Exmos(as) Encarregados(as) de Educação,
De acordo com a nossa informação anterior a Festa de Final de Ano realizar-se-á no dia 15
de junho de 2018 pelas 17h15, pelo que importa harmonizar alguns procedimentos.
Assim, no que respeita ao vestuário, contamos com a sua ajuda para que tudo decorra com a
dignidade que todos ambicionamos. Informamos, assim, qual o tipo de vestuário que cada turma deve
adotar na respetiva apresentação:

Raparigas

Rapazes

Pré-escolar

- Saia de tule (cor à escolha)
- T-shirt branca (sem desenhos)
- Ténis brancos (de preferência)
- Acessório para o cabelo a condizer com a
saia.

1.º ano

- Saia de ganga
- Camisa branca para dar um nó na barriga)
- Ténis coloridos
- Meias até ao joelho azuis escuras
- Baton vermelho
- Blush
- Pulseiras coloridas

- Boné/ Cap
- Óculos de Sol
- Calças de ganga
- Ténis

2.º ano

- Maillot de ballet (rosa claro ou branco)
- Saia de tule (rosa clara ou branca)
- Sapatilhas de ginástica brancas (sem
quaisquer outras cores ou enfeites)

- Collants pretos
- Camisola preta de manga comprida
(básica sem qualquer outra cor ou enfeite).
- Sapatilhas de ginástica pretas (sem
quaisquer outras cores ou enfeites)

3.º ano

- Vestido com cores e padrão à escolha.
- Bandolete com laçarote (a condizer com o
vestido)
- Sabrinas

- Camisa azul da farda
- Calções de ganga
- Suspensórios
- Ténis

4.º ano

- Saia vermelha
- T-shirt preta
- Sabrina/ sapato a condizer
- Xaile à portuguesa

- Calças de ganga
- Camisa da farda
- Colete e boina de cor semelhante
- Sapatos da farda

5.ºano

- Calções de ganga
- Blusa branca.
- Top preto
- Ténis

- Calças de ganga azuis
- T-shirt branca
- Casaco preto
- Ténis
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- Calções de ganga
- Boné
- T-shirt branca (sem desenhos)
- Ténis brancos (de preferência)
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- Saia rodada vermelha ou preta com bolas
brancas.
- T-shirt branca
- Ténis

- Calças pretas
- T-shirt branca
- Ténis

7.º A

- Vestido vermelho

- Camisa branca
- Calças pretas
- Laço vermelho
- Ténis/ Sapatos escuros

7.º B

- Calções/ Jardineira de calções de ganga
- T-shirt ou camisa toda branca
- Ténis

6.º A

8.º ano

A combinar com os alunos

9.º ano

- Calças pretas
- T-shirt/ top cinzento
- Calçado preto (escuro)

Secundário

A combinar com os alunos

A combinar com os alunos

Salientamos que, com exceção dos alunos da Educação Pré-Escolar, todos os outros terão
de trazer a farda formal.
Gratos pela Vossa colaboração
Com os melhores cumprimentos,
Torres Vedras, 8 de junho de 2018

A Direcção,
Eduardo Castro
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