
 
 
CARNAVAL CASEIRO 

 
Máxima Responsabilidade era nova na escola e fixéronlle sitio cerca da 
profe, viña de moi lonxe, do Leste, non falaba coma os demais e tiña que 
aprender moitas cousas. Din que os nomes fan as persoas….Non se 
sabe, pero algo debe ter de certo, pois influíu no seu destino. Máxima 
era unha nena moi feliz, só buscaba divertirse, claro sempre con 
responsabilidade!  
Un día coñecíu a alguén moi especial...a Sentido Común, un neno que 
de pequeno, como moitos nenos, quería un cadeliño. E coma a tantos 
cativos, explicáronlle que non podía ser. Ainda así, Sentido seguía 



querendo un can, e tódolos anos por estas datas, se disfrazaba de 
paiaso e facía un can con globos que incluso de vez en cando poñia a 
facer as súas necedidades….era moi simpático! Ós poucos días de 
comezar o cole, os nenos e as nenas xa tiñan algo de celos de velos 
xuntos, porque eran inseparables. Sempre estaban argallando algo 
divertido!. 
Aos dous gustáballe moito celebrar o Carnaval, sobre todo o día do 
enterro da Sardiña. Ese día disfrutaban vendo queimar as malas accións 
e os pensamentos negativos. Saben que  o Carnaval é unha festa na rúa, 
pero éste ano o aconsellable é manter a distancia e estar na casa o máis 
posible. Pero non por elo van deixar de desfrutar da festa e divertirse 
vendo as ideas e as composicións a hora de disfrazarse dos seus 
amigos, e amigas e das familias. Estanlle a preparar unha sorpresa a 
todo o cole….Puxeronse en contacto cos asesores do  ANPA e isto é o 
que vos propoñen: 
 
Benvidos á nosa casa!!  
Enviade a esta dirección de correo (anpa.sancristobal@gmail.com) 
unha foto ou video disfrazados NA CASA do que vos veña en gana, 
cada un  é totalmente libre e responsable da súa actuación, vos 
decidides que amosarnos da vosa casa e de que disfrazarvos. 
Sodes LIBRES!! 
Haberá 3 premios: 
MELLOR DISFRAZ INFANTIL 
MELLOR DISFRAZ PRIMARIA 
MELLOR DISFRAZ EN FAMILIA 
Tedes de prazo ata o mércores 17 de febreiro. Esa mesma semana 
daremos o nome dos premiados. Faremos chegar os premios por 
correo polo que é moi importante que seades socios porque senon 
non temos as vosas direccións.  
Calquera cuestión non dubidedes en contactar co anpa no mesmo 
correo electrónico. 
ANIMÁDEVOS E DISFRUTADE DO CARNAVAL NA CASA CON 
MÁXIMA RESPONSABILIDADE E SENTIDO COMÚN!! 
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