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                          CARNAVAL 2017 

 

                     Natal, 17 de fevereiro de 2017   

 

A todos da comunidade Casa Escola 

Estamos em tempos de carnaval e o Bloco Unidos da Casa Escola está nos preparativos para desfilar nas ruas do conjunto 

Parque das Colinas com toda a comunidade escolar. O cordão sairá no dia 23/02/2017, quinta-feira às 16h30 com previsão 

de término às 19h. Sendo assim o evento cultural envolverá toda a escola: alunos, famílias* e profissionais.  

Como no ano anterior, vamos nos reunir no espaço da Concentração em frente ao portão da escola. Durante os arremates 

para a saída do bloco, teremos estações de maquiagem para os foliões, fantasia de papel crepom para quem esqueceu e 

a venda de alguns produtos alimentícios de rua (pipoca, empanada, bolo, pizza, tapioca, açaí etc) para todos reporem as 

suas energias. Aconselhamos que cada participante traga a sua garrafinha d’água** ou que a adquira antes da saída do 

bloco. Lembramos que por lei não há espaço para bebida alcoólica. 

O Mestre de Cerimônia (professor Everson) mandou avisar que o percurso carnavalesco será acompanhado pelo carro de 

som, e tocará um repertório escolhido a dedo com marchinhas de carnaval. 

O trajeto*** será no entorno da escola conforme se vê no mapinha 

ao lado: saída da Rua João Alves Flor dobrando à direita para a Rua 

Eletricista Elias Ferreira, novamente à direita à Rua Alfredo Pegado 

Cortez e o retorno através da Rua Agnaldo Gurgel Junior, até 

chegarmos de volta à Casa Escola. 

O evento terá o apoio e autorização da Prefeitura de Natal, com isso 

contaremos com o acompanhamento de segurança e 

direcionamento do trânsito. Sendo assim será necessário 

estacionar os veículos fora dos limites das equinas da escola. Certo? 

Então tragam a sua fantasia e venham brincar! 

                                                                                                                                                                              Boa folia para todos! 

                                                                 A equipe da Casa Escola 

 
*alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental (do 2º ao 5º ano) deverão estar acompanhados pelo responsável. 

**haverá venda de água no local. 

***o trajeto é opcional e pode ser encurtado! 


