C A R N AVA L

Camaragibe, 21 de fevereiro de 2017.
Srs. Pais e/ou Responsáveis pelos alunos da Ed. Infantil ao 9º ano,
Durante este mês, vivenciamos, dentre outras atividades, o ciclo carnavalesco.
No dia 23 de fevereiro, quinta-feira próxima, teremos a culminância desse período
com o nosso tradicional Baile de Carnaval. Contaremos com a participação da cantora
Nena Queiroga e banda.
Todos estão convidados a participar da folia que acontecerá na quadra da EIA
Unidade II. As mesas estão sendo vendidas na secretaria da EIA KIDS, bem como os
ingressos individuais.
Aluno EIA não paga!
Para que nosso evento transcorra de maneira tranquila, devemos observar
atentamente os informes a seguir:
O dia do evento? 23 de fevereiro – Quinta-feira
Haverá aula nesse dia? Só pela manhã! Não haverá horário integral.
A que horas começa? Às 17hs, com a concentração para o desfile de fantasias
da Educação Infantil ao 9º ano. Às 18h30, começa o Show de Nena Queiroga.
Como atração complementar, teremos um show da banda AíSamba, no espaço
Teen.
O que não poderá entrar na festa? Desanimação! Além disso, não poderemos
levar spray de espuma, spray de cabelo e bebidas alcóolicas (lei estadual Nº 14.669
que proíbe o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas em espaço escolar,
na presença de menores de 18 anos).
Teremos fiscalização na porta? Sim, portanto contamos com o bom senso de
todos para evitarmos situações desagradáveis.
A cantina estará aberta, vendendo petiscos deliciosos, além de refrigerantes,
sucos, água, etc...
Os alunos e alunas do 9º ano, dando prosseguimento ao projeto de
empreendedorismo do curso, estarão comercializando guloseimas, adereços e
acessórios carnavalescos. Eles estarão também, no estacionamento, para auxiliá-los a
estacionar nas melhores vagas. A gorjeta não é obrigatória, mas é muito bem-vinda!
Na sexta-feira, dia 24 de fevereiro, não haverá aula. Retornaremos às
atividades pedagógicas, na quinta-feira, dia 02/03.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e contamos com a
participação de todos para abrilhantar a nossa festa porque “o melhor carnaval de
Aldeia acontece na EIA”
Atenciosamente,
Direção e Coordenação Pedagógicas.

