
 

Programa 

     de 

Carnaval 
17 de fevereiro de 2012 
A festa carnavalesca surgiu a partir da implantação, no século XI, da 

Semana Santa pela Igreja Católica, antecedida por quarenta dias de 

jejum, a Quaresma. 

 

. A palavra "carnaval" está relacionada com a ideia de deleite dos 

prazeres da carne marcado pela expressão "carnis valles", que, 

acabou por formar a palavra "carnaval", sendo que "carnis" do grego 

significa carne e "valles" significa prazeres.  

 

Pré escolar/1º Ciclo do Agrupamento de Escolas 

da Correlhã 
 

1 a 16 de fevereiro-decoração de espaços e confeção de 

máscaras/fatos 

 

17 de fevereiro 

 

O9.15 horas: Deslocação dos alunos para a Sede do Agrupamento  

 

10.30 horas: Corso Carnavalesco 

   Trajes alusivos aos temas dos Projetos: 

 EBI/JI da Correlhã- “Rio Lima- Fonte de 

Vida” com tradições associadas ao rio 

Lima; 

 Centro Educativo da Facha- “ Escola 

Viva” com tradições associadas à vida 

do campo. 

12.30 horas: almoço  

Regresso a casa, dos alunos, no fim do almoço  



 

2º /3ºCiclos do Agrupamento de Escolas da 

Correlhã 

 

 

 

8.30 horas:  Os alunos dirigem-se à sala de aula 

 

9.30 horas: Os alunos do 5º ano, deverão dirigir-se à sala  3.  

 

10.10 horas: Os alunos do 6º ano, deverão dirigir-se à sala  4.  

 

10.30 horas: Corso carnavalesco  

                          Trajes alusivos ao tema dos Projeto: 

  “Rio Lima: Trajes e profissões” 

 

Desporto Escolar 

 

14.30 horas -Mega sprinter – 5º ano 

14.45 horas – Mega Salto -5º ano 

15.00 horas – Mega Km – 5º ano 

15.00  horas – Mega sprinter - 6º, 7º, 8º e 9º anos 

15.45 horas – Mega Salto - 6º, 7º, 8º e 9º anos 

16.15 horas – Mega Km - 6º, 7º, 8º e 9º anos 

 
 

Solicita-se a presença de TODOS OS PROFESSORES nas diversas 

atividades, por forma a ajudar na organização dos alunos, 

acompanhar os  que não participam ativa e diretamente nas 

actividades e garantir a integridade física dos mesmos.  

 

Os alunos do 3º ciclo e CEF cumprem o horário normal de aulas, 

excetuando-se os alunos que participam nas atividades desportivas.  

 

 

 

 

 

 
 

 


