
SEMANA PRESENTE

Estudar é como conhecer mundos diferentes. 

Tempo de novidade a cada dia. Tempo de alegria a 

cada hora. Tempo de se preparar para a vida. 

Feliz Dia do Estudante!



O Dia do Estudante é comemorado dia 11 de agosto.

• A data celebra um direito básico
dos cidadãos, uma fase da
vida onde estamos voltados por
buscar o conhecimento, através
do estudo constante sobre os
temas que nos rodeiam.



Origem do Dia do Estudante

Tudo começou em 11 de agosto de 1827, quando o Imperador D.
Pedro I instituiu no Brasil os dois primeiros cursos de ensino
superior do país, nas áreas de ciências jurídicas e ciências sociais,
nas cidades de São Paulo e Olinda. Antes, quem quisesse fazer um
curso de nível superior tinha que ir para a Europa.



• O Dia do Estudante de Direito, no entanto, é
comemorado em 19 de maio no Brasil, por ser
o mesmo dia de Santo Ivo, o padroeiro dos
advogados.

• Na comemoração dos 100 anos do curso de
Direito, em 1927, o advogado Celso Gand Ley,
um dos participantes da celebração, propôs
que o dia 11 de agosto ficasse registrado como
o Dia Nacional do Estudante.

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-estudante-de-direito/


• Esta data também possui outro significado
bastante importante para a classe, pois em
11 de agosto de 1937 nascia a União
Nacional de Estudantes - UNE, que protege
os direitos e deveres de todos os alunos do
país.

• O Dia Internacional do Estudante é
comemorado em 17 de novembro.

https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-dos-estudantes/
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PATRIMÔNIO CULTURAL 
IMATERIAL

Manifesta-se por meio de expressões e tradições orais, pelas artes
performáticas, pelas práticas sociais, incluindo rituais e eventos
festivos, pelos conhecimentos e práticas relacionados à natureza e
pelo artesanato tradicional.

(Ver Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, aprovada pela Unesco em 17 de 
outubro de 2003) 
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PATRIMÔNIO CULTURAL 
MATERIAL

É formado por um conjunto de bens culturais concretos e tangíveis. Eles
estão divididos em bens imóveis: núcleos urbanos, sítios arqueológicos
e paisagísticos e bens individuais – e móveis: coleções arqueológicas,
acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos,
videográficos, fotográficos e cinematográficos.
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IPHAN
Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional

Tem se destacado, internacionalmente, como um dos protagonistas na
elaboração e negociação de acordos sobre o patrimônio imaterial, sobre
a diversidade cultural e sobre os direitos de propriedade intelectual
associados aos conhecimentos e expressões culturais tradicionais.
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Quatro livros de registro:

• Livro dos saberes 

• Livro das celebrações 

• Livro das formas de expressão

• Livro dos lugares
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Arte Kusiwa – Pintura Corporal 
e Arte Gráfica Wajãpi - Amapá
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Samba de Roda no 
Recôncavo Baiano
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Ofício das Paneleiras de 
Goiabeiras - Vitória do 

Espírito Santo 

34



Círio de Nazaré –
Belém do Pará
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Viola-de-cocho
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Ofício das Baianas de Acarajé 
– Salvador - Bahia
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