
 

ENTROIDO 

 

Foz 7 de febreiro de 2020 
Prezadas familias: 
Acércanse as datas do Entroido e coma sempre o noso Colexio vai celebrar esta festividade o 
venres anterior, isto é o venres 21 de febreiro. 
Este ano o motivo dos disfraces xirará ao redor da temática do “ O MUNDO ANIMAL”. 
Neste curso imos continuar co formato que introducimos en cursos pasados, pois parece ser 
que é do agrado da maioría, tanto alumnado como familias e persoal docente. 
O percorrido volverá a ser polas rúas principais, tanto pola Avenida da Mariña como pola Rúa 
Álvaro Cunqueiro e nunha parte do traxecto acompañaranos a Gardería Nosa Sra. da 
Purificación.  
 
O programa e o itinerario serán os seguintes: 
 11:30.- Desfile polas rúas de Foz:  saída do Colexio/ Dámaso Alonso/ Avenida da Mariña/ 

Praza Santiago Toimil/ Rúa Vilar Ponte/Avenida Álvaro Cunqueiro/Dámaso Alonso/Colexio. 
 13:30.- Xantar todos xuntos no pavillón 

Imos xantar todos xuntos no pavillón. Aqueles alumnos que non se queden habitualmente 
no comedor poden facelo este día entregándolle 4€ ao titor/a  antes do mércores .  
Se algún vai comer ao seu fogar marchará ao redor das 13:00 h.  

 14:00/15:30 .- Música e festa “rachada” para todos no pavillón. 
 15:30.- O alumnado volverá a desfilar, esta vez dentro das instalacións do centro, para 

aquelas familias que non puideron vir pola mañá, tamén para todos os que queiran vir. 
 16:00.- Ao remate deste desfile, e por xentileza da ANPA, todos os rapaces poderán disfrutar 

dunha gran chocolatada con doces. Igual que no curso pasado haberá tamén chocolate para 
todas as familias  que estean connosco. 

 Tamén, igual que sempre, pregámoslles que aqueles que poidan e queiran traian algún 
produto típico do Entroido e así poderémolo compartir todos. (Poden xa  traelos pola 
mañá) 
 
Así mesmo, queremos recordarlles  que segundo o calendario escolar 2019/2020 o mércores 

26 de febreiro (mércores de cinsa) é considerado día non lectivo, polo tanto a reincorporación ás 
clases será o xoves 27 de febreiro. 
 Agardámolos a todos e   agradecéndolles de antemán a súa colaboración, saudámolos 
atentamente 
 

A COMUNDADE EDUCATIVA DO CPR. NOSA SRA. DO PILAR 


