
EM CASO DE MAU TEMPO HAVERÁ AS AULAS NORMAIS 

 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEVIDÉM 
Sede: Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Pevidém – (342622)  

 

AVISO – Carnaval 

ALUNOS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 
No âmbito do seu Plano Anual de Atividades o Agrupamento de Escolas de 

Pevidém e outras entidades educativas locais vão realizar, no dia 28 de Fevereiro, o 

tradicional cortejo de Carnaval. 

 Os alunos que participem devem comparecer na Escola às 8.20 horas, 

fazendo-se a sua chamada pelas 8.30 horas, na sala destinada a cada uma das 

turmas que vão participar no desfile (todas as turmas do 2º ciclo e as do 3º ciclo 

que se comprometam com o Diretor de Turma a integrarem o Desfile), realizando-

se a concentração no campo de jogos, às 9.30 horas com saída da escola às 9.45 

horas. 

A saída do desfile está prevista para as 10.00 horas no centro de Pevidém e os 

locais a percorrer são os seguintes: Praça Francisco Inácio, Rua Central, Rua Fonte 

da Venda, Rua João Pereira Fernandes, Rua Albano Coelho Lima, com término na 

Praça Francisco Inácio, pelas 12.00 horas. 

No fim do desfile os alunos regressam à Escola e na mesma sala será feita 

nova chamada de todos os alunos pelos professores que os acompanharam (Nota: a 

não presença do aluno a uma das chamadas implica a marcação de falta às aulas 

desse dia).  

 Dada a reduzida participação dos alunos do 3º ciclo (7º, 8º e 9º anos) nos desfiles que 

se têm realizado nos últimos anos, apenas estarão dispensados das aulas nesse 

dia, as turmas do 3º ciclo que se comprometam, perante o Diretor de Turma, em 

participarem no desfile, integrando o mesmo. Caso não exista esse compromisso, 

as turmas do 3º ciclo terão aulas.  

Os alunos das turmas que não tenham nenhuma aula no período da manhã, 

não são obrigados a comparecer na Escola. 

De tarde não há atividades letivas. 

Agrupamento de Escolas de Pevidém, 18 de fevereiro de 2013 
 
 

O Diretor 
 

António Vasconcelos 


