AOS AMIGOS DA ESCOLINHA DO LARGO

A nossa Escola comemora este ano o seu 25º aniversário. Muitas têm sido as gerações que
têm passado pela Escolinha e que constituíram a nossa comunidade educativa. Juntos temos
desenvolvido ao longo dos anos, várias iniciativas de carácter lúdico, mas nunca esquecendo
que podemos sempre aliar o nosso esforço e dedicação a uma causa solidária. O
MERCADINHO DO LARGO (edição de Natal) foi disso um bom exemplo, razão que nos levou
a querer repeti-lo, mas agora numa edição de “verão”.
Este evento terá lugar nas instalações da Escolinha do Largo, no dia 28 de maio entre as
10.00 hrs e as 18.00 hrs.
Voltamos a estar entre portas, mas a abri-las à comunidade em geral. Estamos a organizar
uma venda em que só de nos vir visitar já está a ajudar. Cada bilhete de entrada (só para os
adultos) custa um euro. Com este bilhete poderá passar todo o dia de sábado na
Escolinha do Largo e constatar porque é que diariamente as nossas crianças são felizes no
nosso espaço. Fica também habilitado a um dos magníficos prémios (que serão sorteados de
hora a hora).
São muitas as Marcas de prestígio que já aderiram ao nosso novo evento. Em breve
começaremos a divulgação das mesmas. Haverá atividades específicas para as crianças
(como não poderia deixar de ser) e estão reservadas ainda muitas SURPRESAS, pois
anteciparemos desta forma a comemoração do DIA DA CRIANÇA.
Estejam atentos ao vosso FACEBOOK. Se ainda não são nossos amigos (no Facebook, claro),
agradecemos que o solicitem, pois valerá a pena estar a par de todas as novidades de mais
este nosso evento.

https://www.facebook.com/EscolinhaDoLargo/?fref=ts
Pedimos e agradecemos desde já o vosso apoio na divulgação/ convite para a participação
neste nosso EVENTO SOLIDÁRIO. Não se esqueçam de que os vossos familiares e amigos
também são nossos amigos e que como tal são muito bem-vindos! Se porventura, para algum
dos elementos da nossa comunidade educativa fizer sentido participar nesta nossa atividade,
agradecemos

que

nos

comunique

a

sua

intenção

por

escrito

para

o

endereço

escolinhadolargo2@gmail.com, facultando-nos o seu contacto direto, bem como o ramo de
atividade que representa, que logo que possível entraremos em contacto.

Ajudem-nos a ajudar!
Cordiais cumprimentos
Vanda Pinheiro de Melo

