
 

    ”Está chegando a hora de colocar a 
fantasia! 

      É carnaval, serpentina, purpurina e 
folia! Venham com alegria, euforia e muita 

poesia!” 

 
 

Prezados Pais, 
 

       Transmitir a cultura às novas gerações é 
oportunizar a vivência de suas manifestações nos mais variados espaços, e a escola é 

um deles. 
       Nessa perspectiva, planejamos realizar no dia 01 de março, sexta-feira, a nossa 

manhã carnavalesca, com os alunos e familiares da Educação Infantil ao Ensino 
Médio, turnos manhã e tarde. 

       As crianças da Educação Infantil e do Fundamental - Anos Iniciais (1° ao 5° ano) 
deverão vir e permanecer acompanhadas dos respectivos responsáveis; o 

mesmo solicitamos para os demais alunos, que ainda precisam de portadores. Todos 
serão acolhidos nos pátios do Colégio. 

  

Nossa programação: 
  

 Concentração nos pátios - 7h30min; 
 Saída do bloco Imaculado na Folia, acompanhado da orquestra de Frevo - 8h; 

 
Itinerário: Ruas Francisco Ambrósio de Barros Leite, João Ribeiro, Elesbão de 

Castro, João Manguinhos. Retorno à escola pelo portão B (quadra Poliesportiva), 
onde a orquestra permanecerá até às 10h; 

 
 Bloco lírico Damas e Valetes e o maracatu Batuques de Pernambuco animarão 

nossa manhã, desfilando nos pátios da escola - das 9h30min às 11h; 
 Horário dos portões para esta manhã: 

Portão A -> Recepção principal -> aberto das 7h às 12h. 
Portão C -> Educação Infantil  - das 7h às 8h30min. 

     Portão D -> Fundamental - Anos Iniciais (1° ao 5° ano) - das 7h às 8h30min; 

 Reabertura dos portões C e D -> das 10h às 11h30min. 
 

Importante: 
 

      Para segurança de todos reafirmamos a necessidade da presença dos 
responsáveis pelas crianças durante todo evento. Os alunos desacompanhados, ou 

que irão com portadores distintos dos habituais ou dos já cadastrados, precisam de 
autorização por escrito, para sua liberação no final do evento.  

      O uso de pistola com água, spray de espuma e pintura de cabelo, não será 
permitido.  

        

Venha fazer parte do nosso bloco. Traga sua energia, alegria, fantasia, confetes 
e serpentinas para juntos aproveitarmos este dia.  

 
O retorno às aulas será na quinta-feira, dia 07 de março. 

 
A todos, um feliz Carnaval!  


