
 
COMUNICADO 005 – 25/02/2019 

De: Coordenação Pedagógica  

Para: Pai, Mãe, Responsável por Aluno(a) da Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Assunto: CARNAVAL SOLIDÁRIO 

 

Prezados Pais/Mães e/ou Responsáveis,                          
 

     Uma das iniciativas propostas pelo Colégio Arquidiocesano é promover o 

Carnaval Solidário por meio do Bloco Pula Velhinho. Este, formado por alunos(as) 

desta Instituição, visa compartilhar alegria e momentos de diversão com os internos 

do Lar São Vicente de Paulo. 

     Festejar o Carnaval é também um ato educacional! 

     Como é tradição, junto à Folia Carnavalesca, acontecerá uma Ação Solidária. 

     Neste ano, as necessidades pontuadas pela Direção do Lar São Vicente de 

Paulo, instituição a ser beneficiada, são: leite desnatado e biscoito água e sal.  

     Sendo assim, no dia 28/02/2019, às 14horas, acontecerá o Carnaval 

Solidário do CAOP.  

A programação será a seguinte: 

 
 12h e 50min – Chegada dos(as) alunos(as) ao CAOP (horário habitual); 

 13h e 45min - Cortejo dos(as) alunos(as) do 2.º Ano ao 5.º Ano do Ensino 

Fundamental- Anos Iniciais em direção ao Lar dos Idosos e Cortejo dos alunos(as) 

da Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental- Anos iniciais no entorno do 

Colégio. 

 14h – Chegada dos(as) alunos(as) participantes do Cortejo no Lar São Vicente de 

Paulo; 

 15h – Retorno ao CAOP; 

 15h e 30min – Lanche; 

 16h – Baile de Carnaval para as Crianças do Colégio Arquidiocesano de Ouro 

Preto. 

O Cortejo será abrilhantado pela Bateria Águias Furiosas de Antônio Dias. 

 
Seja solidário!   Participe!   Colabore! 

 
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 28/02/2019 (quinta-feira). 

 

 



Atenção! 

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

- Cada aluno deverá trazer uma garrafinha com água. 

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

 
 

Coordenação Pedagógica 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAÇÃO – DESFILE DO BLOCO PULA VELHINHO 

Preencher e devolver até o dia 28/02/19, impreterivelmente, para a professora regente. 

 
Eu, ____________________________________________________________________________, 

responsável pelo(a) aluno(a) _______________________________________________________, 

do segmento _____________________________________________, autorizo meu(minha) filho(a) 

a participar do Desfile do Bloco Pula Velhinho, dia 28/02/2019. 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 
 

Ouro Preto, ___ de ______ de 2019. 

 

 
 


