COLÉGIO DOM BARRETO
Circular nº 18 / 2017
Assunto: Feriado Carnaval – 2º ao 5°Ano

Campinas, 17 de fevereiro de 2017.

Senhores Pais e/ou Responsáveis pelos alunos do 2º ao 5°Ano do Ens. Fundamental,
“... a origem das festas carnavalescas não tem como ser precisamente estabelecida, mas que deve
estar relacionada aos cultos agrários, às festas egípcias e, mais tarde ao culto a Dionísio, ritual que acontecia
na Grécia, entre os anos 605 e 527 a.C. Uma coisa, porém é comum a todos: o carnaval tem sua história,
como todas as grandes festas, ligada a fenômenos astronômicos ou da natureza. O carnaval se caracteriza
por festas, divertimentos públicos, bailes de máscaras e manifestações folclóricas.
No Brasil, o carnaval era chamado de Entrudo por influência dos portugueses que trouxeram, em 1723,
brincadeiras e festejos carnavalescos. Muitos atribuem o início do nosso carnaval à celebração feita pelo
povo para comemorar a chegada da Família Real. As pessoas saíram comemorando pelas ruas com música,
usando máscaras e fantasias.”
(texto retirado do site: http://ilove.terra.com.br/lili/PALAVRASESENTIMENTOS/carnaval_mensagem.asp)

Para aprimorar ainda mais o conhecimento de nossos alunos, durante a semana que antecede o
Carnaval, nossos alunos nas aulas de Ed. Física, Arte e Música resgatarão a história do Carnaval. Na
sexta-feira, 24/02, poderão vir para a aula usando adereços no cabelo e uniforme.
ATENÇÃO: Dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março / 2017 - NÃO HAVERÁ AULAS – feriados carnavalescos.
Retornaremos no dia 02 de março – 5ª feira, com aulas normais.
Atenciosamente,
Orientação Educacional e Professores / 2017.
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