FESTA
CHAMPAGNAT

1 de junho

2019
A Festa…

PROGRAMA:
09h00 - Marcha Solidária

10h30 - Finalista do PréEscolar

10h30 - Manhã Desportiva

13h00 - Almoço Solidário

14h30 - Tarde Cultural

17h00 - Atividades
Extra-Curriculares
Desportivas

No dia 1 de junho voltará a realizar-se a Festa
Champagnat, o grande momento anual de encontro e de festa
de toda a comunidade educativa do Externato Marista de
Lisboa.
É com muito gosto que a Direção do Externato Marista de
Lisboa convida os Pais e Encarregados de Educação dos alunos e
respetivas famílias e amigos a participarem na festa e celebrarem
este dia, que queremos que seja de muita alegria, convívio e
solidariedade.
Durante a festa irão decorrer atividades diversas, tais como
a Marcha Solidária, desporto em família, música, apresentações
culturais, venda de rifas, quermesse, divulgação de projetos e
atividades das várias áreas disciplinares, e muitas surpresas.
Este ano, por uma questão de segurança, o acesso à
Festa de Champagnat será objeto de controlo de entradas
através de uma pulseira. Todos os adultos ou alunos a partir
do 5º ano terão obrigatoriamente de a adquirir previamente na
papelaria até ao dia 31 de maio ou no próprio dia junto à
entrada do Externato. Na compra de cada senha de almoço será
oferecida a respetiva pulseira. Contudo, se pretender, poderá
também comprar isoladamente a pulseira a € 0,50 cada.
Para aquisição das senhas de almoço (sopa, bifana no
pão, batatas fritas e uma bebida), deverão preencher o boletim
de inscrição no verso do convite distribuído aos alunos e
entregá-lo (efetuando o respetivo pagamento) na papelaria do
Externato, entre os dias 27 de maio e 31 de maio, no seguinte
horário: das 07h45 às 10h30 e das 14h00 às 16h30 – (na 6ª feira
até às 14h30).
Durante a festa, o acompanhamento dos alunos é da
responsabilidade dos respetivos pais e encarregados de
educação.

contamos convosco!
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Dentro do espírito de solidariedade da Festa Champagnat,
pedimos aos alunos/Encarregados de Educação que, no próprio
dia, ofereçam alguns produtos alimentares, de forma a serem
vendidos, de acordo com o seguinte mapa de distribuição:

NOTAS:
Aquisição de senhas de
almoço entre 22 e 31 de
maio.

Acessos mediante uso
obrigatório de pulseira

Pulseiras de acesso e
senhas de refeição à
venda no dia.

Entrega de produtos
alimentares para venda
solidária até dia 1 de
manhã.

Entrega de objetos para
quermesse até dia 30 de
maio no Pré-escolar.

Pedimos a contribuição de todos os alunos com objetos
diversos para a quermesse (ex.: livros, DVD’s, jogos, etc.).
Estes objetos deverão ser entregues no setor do PréEscolar, até dia 30 de maio.

O valor angariado na “Festa Champagnat” reverte
na totalidade para ações de Solidariedade.

A Marcha Solidária…
Na manhã da Festa, o Grupo de Solidariedade do Externato
irá dinamizar a habitual Marcha Solidária, para todos os elementos
da comunidade educativa, familiares e amigos.
O ponto de encontro será na portaria do externato, às 9:00h.
Todos os participantes devem trazer uma T-shirt branca.
A atividade terá a duração aproximada de uma hora e
trinta minutos, com o seguinte percurso: EML – Parque do Calhau
– EML (com um momento de reflexão no Parque.)
Como esta atividade tem um cariz solidário, o valor de
cada inscrição será de €2,00, podendo cada participante
caminhar por várias outras pessoas, que gostariam de participar,
mas que, por alguma razão, não podem.
A inscrição deverá ser efetuada no verso do convite
distribuído aos alunos.
A Direção do Externato Marista de Lisboa

contamos convosco!

