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BILHETE
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No próximo dia 25/02, sexta-feira, a escola
organizará o tradicional “baile de carnaval” para
os nossos alunos. Para os que forem participar do
baile, sugerimos o uso de fantasias e adereços de
carnaval ou, se preferirem, uma roupinha mais
leve. Pensando na melhor forma de organização,
faremos uma divisão entra as turmas na quadra
e no pátio superior da escola. A coordenação fará
as divisões das turmas conforme a necessidade de
cada segmento. Para o bom andamento do
evento, solicitamos o uso de máscaras em todas as
crianças antes, durante e depois do evento.
Obs.:
• O baile acontecerá durante o horário normal
de aula.
• Será apenas para os alunos da escola. Não
será permitida a entrada dos responsáveis.
• Os alunos deverão vir de casa com suas
fantasias.
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Teremos marchinhas tradicionais
Desfile de fantasias
Brincadeiras diversas
Muita diversão e alegria
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