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SARAU CULTURAL

SEJAM BEM-VINDOS

AO SARAU CULTURAL

Poxa, professor! 
Caprichou, hein!

E cadê ela?

Ai! Tá tudo tão
lindo!!!

Obrigado! 
A Vó Zita 

me ajudou 
em tudo!

Ela foi reunir 
as pessoas 

para verem a 
apresentação 

de vocês!
Vamos lá se 

apressem 
que vocês ainda 

precisam se 
trocar!

Vamos lá! Se 
apressem... 

porque vocês 
ainda precisam 

se trocar!



É...O Professor 
Ari vai anunciar e 

ai vamos aparecer 
com os trajes 

típicos.

Chegamos!
Oieeee!

Gente! É pra falar  
exemplos de 
patrimônios 

culturais materiais 
e imateriais de 

uma vez só?

Não, Munani! Agora, na 
primeira parte, serão 
apenas os imateriais!

Ufa! Ainda
bem...

Ai, ainda bem, porque eu 
preparei a minha só com 
os imateriais... será que 

ainda vai demorar?

Vamos lá, crianças! 
Preparem-se... já irei 

chamá-las!



E agora a tão esperada 
apresentação das culturas 
do nosso país! A turminha 

irá apresentá-las por 
regiões e começarão falando 

dos patrimônios culturais 
imateriais!

A minha região é 
famosa mundialmente 
pelo seu Carnaval! Ela 

é cheia de museus a 
céu aberto e é a região 

com o maior número 
de habitantes do 

Brasil.

É o Sudeste, 
uai!

A minha região e a da Sol é 
muito, muito rica e tem uma 

cidade que foi a primeira 
capital brasileira! Tem 
comidas típicas, como 

acarajé e danças, como a 
capoeira

Tem frevo, festa 
junina, Bumba meu boi 

e muitos poetas... 
hihihi! Aposto que 

vocês já sabe qual é!

Eita, 
moléstia!

É o Nordeste, 
oxente!

MINUTOS DEPOIS...



Já a minha região tem a maior 
�oresta tropical do mundo!

Tem o Círio de Nazaré, o 
Boi-bumbá com a disputa do Boi 
Caprichoso com o Boi Garantido. 

Tem congada e também o povo 
mais bonito do mundo todinho... 

que somos nós, os índios!

Égua! É lá do 
Norte que eu tô 

falando!

Se vocês �caram 
impressionados esperem 

até ver a minha!
Ela �ca no meiozinho do 
país e, por isso, tem um 
pouquinho de todas as 

regiões! E tem ainda  as 
festas da cavalhada, 

fogaréu... e também as 
danças do siriri e do 

cururu!

É o 
Centro-Oeste,véi!

Bá, tchê! É do 
Sul que eu tô 

falando!

A minha região teve 
muita referência 

italiana, espanhola e 
portuguesa! E lá 
temos o famoso 

chimarrão e churrasco 
e, ainda, muita dança, 
como a chula, pezinho, 

xote e muito mais!



Uau! Vocês estão uma 
fofura com estas roupas e 

mandaram muito bem na 
apresentação! Vocês não 

acharam?

Então, vamos ver 
agora o que eles 

prepararam para nos 
mostrar sobre os 

patrimônios 
materiais das 

nossas regiões!
Todos prontos?

Podem nos
mostrar!

Do Sudeste, eu 
trouxe como 

exemplos o Cristo 
Redentor, que �ca no 

Rio de Janeiro, e o 
Centro Histórico de 
Ouro Preto, que �ca 

em Minas Gerais.

Do Nordeste, nós 
trouxemos a Igreja do 

Senhor do Bon�m.

E todo o 
Centro 

Histórico de 
Salvador!

SIMMMMM!!!!!



E do Sul, eu trouxe a Maria 
fumaça do Rio Grande do Sul e 
o Palácio Garibaldi do Paraná!

Já eu, representando o 
Centro-Oeste, trouxe 

alguns monumentos de 
Brasília.

Do meu Norte, eu 
trouxe o Parque 

Nacional do Jaú e 
também o Centro 

Histórico de 
Manaus!

E isso tudo é só 
um pouquinho da 

nossa cultura 
tão rica, não é 

mesmo?!

Exatamente! 
E o nosso 

dever é 
preservá-la!

Pois ela 
representa a 

nossa história...

Nossa 
evolução...

E mantém vivos 
nossos 

costumes e 
tradições, ou 
seja, a nossa 
identidade!!!

E, junto com o MPF, 
devemos zelar por 

todo o nosso 
patrimônio cultural!

E �m! Agora,
podemos nos 

deliciar com nossas 
comidas típicas!!!

Quem aí 
concorda 

com a Sol?!

FIM.
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