
Green Cork Escolas 2013/2014 - A Cortiça nas tradições portuguesas   

Atividade III – Concurso: Máscaras de Carnaval  

O Carnaval é uma época de grande entusiasmo para todas as crianças. Por esta razão, este ano o Green Cork Escolas decidiu convidar todas 

as escolas a criarem uma máscara de Carnaval que contenha algum acabamento em cortiça. Cada escola só poderá fazer um disfarce que irá 

a votação na nossa página do facebook (facebook.com/greencork). 

O carnaval português foi exportado das antigas colónias, em especial do Brasil mas, sempre teve características bastante diferentes dos 

restantes países da Europa. Normalmente as pessoas mascaravam-se, pregando partidas. No entanto, a festa carnavalesca surgiu a partir da 

implementação da Semana Santa pela Igreja Católica, antecipada pela Quaresma (40 dias em jejum). Assim, a palavra Carnaval está 

relacionada com a ideia dos prazeres da carne. O Carnaval, com a duração de três dias, é uma época de grande entusiasmo para todas as 

crianças. 

Data limite 
para o 

envio da 
foto 

Como participar Apresentação das máscaras Seleção 

Premiação 

Jardim Infância e 
primária 

2º e 3º ciclos Secundário 

04-03-14 

Inscreva a sua escola na atividade 
proposta – Máscaras de Carnaval. 
 
A participação é feita por grupo 
escolar: 
 
- Jardim-de-infância e primária; 
 
- 2º e 3º ciclo; 
 
- Secundário. 
 
A máscara tem que conter cortiça. 

Enviar uma fotografia da 
máscara para 
greencorkescolas@quercus.pt 
 
A fotografia tem de estar 
identificada com o nome da 
escola. 
 
No e-mail é necessário indicar: 
 
- grupo de escolaridade; 
 
- nome da escola. 

Cada escola pode apresentar 
uma fotografia por grupo 
escolar. 
 
As fotografias vão ser 
colocadas na página do 
Green Cork do facebook. 
 
Depois de verificados todos 
os critérios referidos, o júri 
do Green Cork Escolas irá 
selecionar aquele que for 
mais criativo e original. 
 
Os resultados serão 
divulgados a 07-03-14 

- Era uma vez um Urso 

do Gerês; 
 
- A casa ninho: abrigos 
para a fauna selvagem 
em nossa casa; 
 
-Diário do Ambiente; 
 
- Livro 20 anos 
Quercus. 

- Ambiente para jovens – 
Aprender e Aplicar; 

 
- Contos da 

Biodiversidade; 
- Diário do Ambiente; 

 
- Livro 20 anos Quercus. 

- Guia de campo das árvores 
de Portugal e da Europa; 

 
- Cartaz “Aves dos nossos 

jardins”; 
- Diário do Ambiente; 

 
- Livro 20 anos Quercus 

https://www.facebook.com/greencork

