

                     INFORMAÇÃO – 2º PARQUE NATAL – Esc. Básica de Telheiras
 
No próximo dia 13DE DEZEMBRO, sábado, das 10h00 às 17h00, a Escola Básica de Telheiras vai 
realizar o 2º PARQUE NATAL, um espaço de vendas na escola, aberto a todos os interessados. 
Organizado pela Associação de Pais com a preciosa ajuda do Prof. Pedro Narciso, destina-se a 
proporcionar um momento de interação na comunidade de Telheiras, entre alunos, professores, 
funcionários, encarregados de educação e população em geral, através da compra e venda de 
produtos.
A sua realização decorre da aquisição de mesas por parte de qualquer pessoa (da escola ou 
exterior a ela) que queira vender objetos novos ou usados (por exemplo, roupas, discos, brincos, 
colares, carteiras, malas, livros, loiças, etc.) ou comidas/bebidas (bolos, tartes, bolachas, pastéis, 
croquetes,etc.). Pedimos o favor de especificarem o que pretendem vender, para evitar que 
existam muitos vendedores com o mesmo tipo de produtos. Cada mesa tem o custo de 5 euros e 
as suas dimensões são 120 cm X 60 cm.
São limitadas as inscrições, por questões de espaço!
Para se inscreverem é apenas necessário:
1) o preenchimento da Ficha de Inscrição, que estará disponível na página de FB da Associação 
de pais de Telheiras ou na secretaria da Escola Básica de Telheiras ; 
2) a sua entrega, com o pagamento do número de mesas desejado, na referida secretaria.
 
Todo o lucro resultante das vendas é para o próprio vendedor. O valor das mesas destina-se ao 
apoio de actividades desenvolvidas pelos alunos na Escola. Em simultâneo, decorrerão atividades 
complementares, tais como momentos musicais, jogos tradicionais, pinturas faciais e outros. Para 
estas atividades, basta apareceres!
 
Quaisquer dúvidas, podem contactar a Ass. de Pais por email, apais.telheiras@gmail.com
Se não quiserem vender, venham comprar e divertir-se com toda a família!
Qualquer um pode participar… todos devem visitar-nos!
NOTA: Para os vendedores e organização, a escola abre portas às 8h30.
 


