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CONVITE

CONVITE

No dia 5 de fevereiro, pelas 18h30min, realizar-se-á uma Festa de Carnaval na Escola
Secundária António Nobre, destinada a toda a comunidade educativa (alunos, pais,
professores, assistentes operacionais...) pertencente ao Agrupamento de Escolas António
Nobre.

No dia 5 de fevereiro, pelas 18h30min, realizar-se-á uma Festa de Carnaval na Escola
Secundária António Nobre, destinada a toda a comunidade educativa (alunos, pais,
professores, assistentes operacionais...) pertencente ao Agrupamento de Escolas António
Nobre.

TODOS estão convidados!

TODOS estão convidados!

Desfile/concurso de fantasias nas categorias - “O mais Colorido”, “O mais divertido”, “O
mais Ecológico”, “O mais original”, baile, atuações diversas, exposição de trabalhos dos
nossos alunos, muita música, enfim…MUITA ANIMAÇÃO!!!!!!!

Desfile/concurso de fantasias nas categorias - “O mais Colorido”, “O mais divertido”, “O
mais Ecológico”, “O mais original”, baile, atuações diversas, exposição de trabalhos dos
nossos alunos, muita música, enfim…MUITA ANIMAÇÃO!!!!!!!

Nota: A participação na Festa de Carnaval, assim como no concurso de máscaras,
carece de inscrição prévia até ao dia 27 de janeiro.
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É responsabilidade dos pais o transporte e o acompanhamento dos alunos

É responsabilidade dos pais o transporte e o acompanhamento dos alunos

durante o período da festa de Carnaval.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(devolver ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma até dia 27 de janeiro)

(devolver ao Diretor de Turma/Professor Titular de Turma até dia 27 de janeiro)

O meu educando _________________________, da turma___, do___ºano de
escolaridade, da Escola ________________________, pretende participar na Festa de
Carnaval, no dia 5 de fevereiro, na Escola Secundária António Nobre. Será acompanhado
por ____ pessoas (identificar o número de acompanhantes – familiares diretos).
Participação no Desfile/Concurso de Fantasias:
Sim___ Não___
Categoria em que se inscreve:
“O + colorido”___ “O + divertido”___ “O + Original”___ “O + Ecológico” ___

O meu educando _________________________, da turma___, do___ºano de
escolaridade, da Escola ________________________, pretende participar na Festa de
Carnaval, no dia 5 de fevereiro, na Escola Secundária António Nobre. Será acompanhado
por ____ pessoas (identificar o número de acompanhantes – familiares diretos).
Participação no Desfile/Concurso de Fantasias:
Sim___ Não___
Categoria em que se inscreve:
“O + colorido”___ “O + divertido”___ “O + Original”___ “O + Ecológico” ___

O(a) Encarregado(a) de Educação

O(a) Encarregado(a) de Educação

__________________________

__________________________

