
  

 

Exmº Senhor Encarregado de Educação, 

No âmbito do nosso Plano Anual de Atividades, gostaria de começar por informá-lo que, no 
próximo dia 28 de Fevereiro, realizaremos o nosso Desfile de Carnaval. Oportunamente enviarei 
informação mais detalhada.  

Gostaria, no entanto, desde já, de convidá-lo a participar ativamente nessas comemorações de 
Carnaval. Nesse sentido, pedimos-lhe que, em colaboração com o seu educando, e usando muita 
imaginação e criatividade, confecione um Chapéu de Carnaval, utilizando materiais reciclados, com o 
intuito de ser feita uma exposição com todos os trabalhos no Átrio da Escola. Estes trabalhos deverão 
ser entregues às Educadoras/Professores durante a segunda semana de Fevereiro. 

Ainda relacionado com esta iniciativa, vamos levar a cabo uma Visita de Estudo ao Museu da 
Chapelaria em S. João da Madeira. No decurso desta saída, as crianças terão oportunidade de 
visitar outros locais, como a Fábrica de Lápis Viarco. Esta visita de estudo terá lugar no dia 6 de 
Fevereiro para o Pré-Escolar e no dia 19 de Fevereiro para os alunos do 1º ciclo. Em ambas as 
datas, a hora de saída da Escola será às 8h00 e o regresso está previsto entre as 16h30 e as 17h30. 
O custo da visita será de €9,00.  

Em relação ao almoço desse dia e para evitar que os alunos tenham que levar a refeição de casa, 
estamos a tentar que a Autarquia de S. João da Madeira autorize que as crianças almocem numa 
das escolas da cidade. Caso tal possibilidade se concretize, oportunamente será dado 
conhecimento desse facto, bem como do custo da refeição. 

Solicita-se que entreguem o destacável abaixo, devidamente preenchido, juntamente com             
a quantia acima indicada até ao dia: 

 

  31 de Janeiro, no caso do Pré-Escolar         

  10 de Fevereiro, no caso do 1ºciclo 

 
EB Manuel António Pina, 23 de Janeiro de 2014 

A Coordenadora 
Ana Paula Pinheiro 

 

--------------------------------------------------------------------  ----------------------------- 

 

Eu, Enc. de Educação do aluno __________________________________________________ da 

Turma _________ tomei conhecimento da Visita de Estudo a S. João da Madeira e   

Autorizo           Não Autorizo  mas, aceito as condições de funcionamento da Escola 

nesse dia, decorrentes da realização da visita*  

 

Assinatura do Encarregado de Educação _________________________________ 

 

 

* (Caso o aluno não vá à visita mas, tenha necessidade de vir para a Escola, nesse dia as 
crianças poderão ficar na Biblioteca) 


