
 

Srs. Pais /Responsáveis, 

Uma das práticas tradicionais no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto é a promoção do 
Carnaval Solidário por meio do Bloco Pula Velhinho. Este, formado por alunos desta 
Instituição, compartilha alegria e momentos de diversão aos internos do Lar São Vicente de 
Paulo. 

Neste ano de 2016, promover-se-á uma Campanha de Arrecadação  de Amaciante de roupas 

e/ou sacos de lixo (50 litros ou 100 litros), que são necessidades pontuadas pela Direção do 
Lar São Vicente de Paulo. Sendo assim, no dia 05 de fevereiro, às 14h, além da folia, os 
alunos terão a oportunidade de contribuir para com aqueles que de fato necessitam. 

A programação para tal evento será a seguinte: 

 

 

 

13 horas-  Chegada dos alunos (as) ao CAOP (horário habitual) 

13h e 45 min- Cortejo dos alunos do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental- Anos Iniciais em direção ao Lar dos Idosos; 

14 horas- Chegada dos alunos participantes do Cortejo ao Lar 
São Vicente de Paulo 

15 horas- Retorno ao CAOP 

15 horas e 30 min- Lanche 

16h- Grito de Carnaval – Todas as turmas 

Observação: Os(as)  alunos(as) da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, realizarão o cortejo no contorno do Colégio e participarão, posteriormente, de um 
desfile de fantasias.  
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EDUCARPARA SUSTENTABILIDADE: 

RESPONSABILIDADE DE TODOS! 

COMUNICADO    

003/ 2016 

Data: 03/02/2016 

De: Coordenação Pedagógica   

Para:  Pais/Responsáveis por Alunos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto 

Assunto:  Carnaval 

 



 

 

ATENÇÃO! 

- Para conforto e aproveitamento por parte dos foliões, sugerem-se fantasias confortáveis. 

- Cada aluno(a) deverá trazer uma garrafinha com água . 

- É importante o uso do protetor solar. 

- As doações poderão ser entregues, no CAOP, desde o momento do recebimento deste 
comunicado. 

 

Para que o seu(sua) filho(a) participe do desfile externo, junto do Bloco Pula Velhinho, segue 
autorização, que deverá ser preenchida e entregue à Professora Regente da turma dele(a), até 
o dia 05/02 (sexta-feira). 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________, responsável pelo (a) aluno(a) 

______________________________________ da turma do ______ano/Período  do segmento 

___________________ , confirmo a  participação do(a) meu(minha) filho(a) no desfile do Bloco 

Pula Velhinho, no dia 05 de fevereiro 

 

Assinatura do responsável: ________________________________ 

 

Data: ________________ 


