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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Carnaval em Carregal do Sal

ÁREAS DISCIPLINARES
Português e Cidadania e Desenvolvimento

NÍVEIS DE ENSINO
Todos

NOME DA ATIVIDADE

Carnaval pelo mundo

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Esta atividade pretende dar a conhecer 
as diferentes tradições do Carnaval 
pelo mundo.
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COMO CHEGAR
O Carnaval em Carregal do Sal celebra-se no centro da 
vila e consiste na realização de um desfile. O desfile é 
acompanhado por música que se faz soar a partir de um 
camião. Em Cabanas de Viriato pode assistir-se à Dança 
dos Cus, uma tradição com mais de 100 anos.

Oliveira
de Frades

Vila de Carregal do Sal

3430 Carregal do Sal
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com o local.
Câmara Municipal de Carregal do Sal
Praça da República
3430 - 909 Carregal do Sal

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

Festas de Romarias

Como todo o concelho em 
geral, Cabanas é terra de 
gente alegre e foliona, sendo 
de realçar o seu animado e 

concorrido Carnaval de velhas tradições, 
cartaz genuíno e muito conhecido pela 
sua «Dança Grande» ou «Dança dos 
Cus». A “Dança dos cus” é tradição no 
Carnaval de Cabanas de Viriato.

A tradição já vem do século XIX e tem 
uma origem curiosa. Conta-se que 
depois de um espetáculo de sucesso na 
sala de teatro da terra, um grupo de ato-
res saiu pela terra em procissão eufórica. 

A celebração ganhou raízes e estendeu-se. 
Apareceram bailes e o desfile tornou-se 
conhecido pela sua coreografia muito 
especial. Os cabeçudos são preparados 
com a devida antecedência e esmero. 

• Carnaval (Dança dos Cus)
• Festas da Vila (14 e 15 de agosto)
• Senhora dos Milagres (15 de agosto)
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A filarmónica segue afinada e sem perder 
a compostura.  Ao ritmo, a cada três com-
passos, os foliões viram-se para o centro 
e chocam com os rabos. É um Carnaval 
secular e com uma tradição inigualável.

 A sua forma tão “desorganizada”, 
espontânea e natural, atrai muitos 
turistas à terra.

FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL
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ATIVIDADE
Carnaval pelo mundo
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade pretende ser uma 
viagem pelo país e pelo mundo 
sobre as diferentes tradições do 
Carnaval. 

Nível de Ensino
Todos 

Competências a Desenvolver
Compreensão de conteúdos

Criatividade

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Incentivar a criatividade, 
promovendo momento 
de criação e interação 
entre os/as alunos/as.

Desenvolver a 
sensibilidade estética.

Dar a conhecer as 
tradições do Carnaval 
não só em Carregal 
do Sal, mas também 
pelo mundo.
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1. Preparação
Leia o guião da atividade e adeque-o à sua turma. 
Pretende-se que, com este guião, consiga criar uma dinâmica 
divertida e adequada para a idade dos/as seus/suas alunos/as.

Se necessário, pesquise na internet algumas imagens que 
ajudem a melhorar a atividade.

2. Introdução
Esta atividade será apenas uma introdução à dinâmica que 
pode aplicar com a turma. Assim, deixamos algumas sugestões 
no decorrer do guião, para que possa organizar algo adequado 
e à medida das suas necessidades.

3. Implementação
Neste guião pode encontrar uma série de curiosidades sobre 
o carnaval de Cabanas de Viriato, bem como de outras regiões 
do mundo onde esta época é bastante valorizada.

Assim, para os/as mais pequenos/as pode optar por adaptar 
os textos e mostrar-lhes algumas imagens. Para os/as mais 
velhos/as, poderá dar-lhes os textos para analisar e apresentar 
aos colegas.

Leia mais ideias no anexo que apresentamos de seguida.
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4. Reflexão
É interessante ver que os/as alunos/as, apesar de viverem 
próximo, possivelmente não conhecem as tradições da sua 
região. Talvez até menos do que de outras zonas do mundo.

Assim, será interessante explorar a história por detrás 
do Carnaval a fim de perceberem que esta época é mais 
do que uma festa e um desfile de mascarados/as.

Caso conheça alguém cujo testemunho seja interessante 
para o enriquecimento desta atividade, poderá ser também 
uma mais valia.
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ANEXOS Anexo I
Sugestões de Atividades

Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico

Imprimir e recortar máscaras simples de carnaval e pedir 
às crianças que as decorem de forma criativa ou alusiva 
a algum tema previamente escolhido.

2º e 3º Ciclo do Ensino Básico

Dar a conhecer à turma as histórias de diferentes tradições 
carnavalescas e pedir-lhes que criem um momento criativo 
para apresentar à turma. Cada grupo poderá fazer: uma dança, 
uma música, uma máscara, uma representação, etc.

Ensino Secundário e Profissional

Apresentar à turma os textos em anexo e pedir-lhes que, 
através de uma pesquisa mais aprofundada, apresentem 
aos/às colegas as tradições apresentadas de forma criativa 
e cativante (vestidos a rigor, com música de fundo, integrando 
os espetadores no momento, etc.).
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A “Dança dos cus” é tradição 
no Carnaval de Cabanas de 
Viriato. Assim, em Cabanas 
de Viriato, Carregal do Sal, 

cumpre-se a tradição da dança dos cus, 
todos os anos, em que os participantes 
desfilam vestidos mas prontos para o 
choque com os rabos.

O que diferencia o Carnaval de Cabanas 
de Viriato de muitos outros, principal-
mente dos de maior projeção no país, é 
não cair na tentação de fazer um cortejo 
inspirado na tradição brasileira, manten-

do uma tradição secular e inigualável. 
Esta tradição remonta ao século XIX, 
quando os atores de um grupo de teatro, 
após um espetáculo no Teatro dos 
Bombeiros, entusiasmados com êxito 
obtido, saíram à rua e percorreram a vila 
ao som de uma valsa, em contradança, 
daquele espetáculo.

Anexo II
Dança dos Cus 
em Cabanas de Viriato
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Anexo II
Dança dos Cus 
em Cabanas de Viriato

Surgiu assim a famosa “dança grande”, 
depois batizada “dança dos cus”, em que 
os pares, divididos em duas filas, ao 
terceiro compasso da música, viram-se 
para o centro e chocam os traseiros.

É um Carnaval secular e com uma tradi-
ção inigualável e que tem mais de 100 
anos. A sua forma tão “desorganizada”, 
espontânea e natural, atrai muitos turis-
tas à terra. Ao som da valsa da Filarmóni-
ca, com cabeçudos à mistura, a tradicio-
nal dança dos Cus vai ganhando vida.
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No Rio de Janeiro, um dos 
mais famosos carnavais 
do Brasil, é grande o apelo 
popular dos desfiles das 

escolas de samba de diversas regiões 
da cidade, principalmente das periferias, 
que todos os anos competem em desfi-
les monumentais, ao som dos sambas 
enredo. 

Anexo II 
Carnaval do Rio de Janeiro

Tudo isto acontece no sambódromo 
da Marquês de Sapucaí, projetado pelo 
famoso arquiteto Oscar Niemeyer e 
inaugurado na década de 80. Nesses 
desfiles, cada escola de samba tem que 
trabalhar um tema e cada ala desfila 
obedecendo a esse determinado tema.



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Carnaval em Carregal do Sal

17

Em Nova Orleans, nos EUA, a 
festa carnavalesca é chamada 
de Mardi Gras por influência 
dos franceses que colonizaram 

a região no século XVII e levaram para lá 
a tradição do carnaval. Hoje, trata-se de 
uma festa de rua que acontece no 
feriado da terça-feira gorda. 

Anexo II 
Carnaval de Nova Orleans

As tradicionais bandas desfilam nas ruas 
da cidade, acompanhadas de foliões 
fantasiados que usam colares de missan-
gas e máscaras, sendo as marcas regista-
das do carnaval desta região.
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O 
Carnaval de Veneza é o 
mais tradicional do mundo, 
tem a sua origem no final 
da Idade Média, quando a 

cidade crescia por se ter tornado um 
centro comercial que ligava o Oriente e 
o resto da Europa. Várias culturas in-
fluenciaram os festejos na cidade. 

Mas foi no século XVII, que os integran-
tes da nobreza veneziana, vestindo-se 
com trajes luxuosos, se adornaram 
com máscaras venezianas e chapéus 

Anexo II 
Carnaval de Veneza

para se misturarem com o povo nas ruas 
e irem para os bailes. As máscaras nobres 
são famosas ainda hoje no mundo inteiro 
e nunca deixaram de ser usadas na 
tradicional festa da Cidade, que começa 
dez dias antes da quarta-feira de cinzas. 

As pessoas costumam divertir-se na 
Praça de São Marcos, a mais famosa, 
onde se reúnem pessoas do mundo 
inteiro.
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Foi em Paris que surgiram os 
primeiros bailes de fantasia. 
A festa sempre foi mais elitiza-
da do que noutros lugares do 

mundo. No século XIX, a burguesia 
ascendente viu, nos grandes eventos 
carnavalescos, oportunidade de tratar 
de negócios e, por isso tinham interesse 
em patrocinar esses bailes. 

O carnaval parisiense tem, então, uma 
característica mais cívica do que popu-
lar, pois atualmente as festas são organi-
zadas para certos grupos e associações 
e, dessa forma, não é costume dos 
parisienses irem para as ruas fazer folia.
A ideia dos bailes de carnaval é 
originária da França, com os 
nobres; era uma alternativa 
para festejar a data sem 
ir às ruas. No período 
renascentista na 
Europa, surgiu um 
tipo de teatro cha-
mado Commedia 

Anexo II 
Carnaval de Paris

dell’ arte, tinha um estilo popularesco 
e personagens típicos que exerceram 
muita influência nas fantasias carnava-
lesca a partir desse período, e que ainda 
são muito comuns, como a colombina 
e o pierrô. 

O uso de máscaras e roupas para carac-
terizar esses personagens tão caricatos 
infiltrou-se na cultura europeia e tam-
bém foi importado para o Brasil no 
século XIX. Nos carnavais contemporâ-
neos, as mesmas fantasias ainda fazem 
muito sucesso nesses festejos.
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