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O QUE É IDENTIDADE? 

Carteira de identidade ou Registro Geral (RG) é um documento
emitido para confirmar a identificação das pessoas.



PRINCÍPIOS BÁSICOS DA HISTÓRIA:

• Refletir sobre si, sobre o seu grupo social e sobre a
sociedade.

• Problematizar a realidade, criar questões.

•Criticar diferentes tipos de fontes ( documentos, fotografias,
músicas, relatos de viajantes, diários etc.)

•Analisar os processos históricos, sejam eles: pessoas, fatos,
acontecimentos, lugares, culturas, civilizações, memórias e
etc.
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Identidade: muito mais que um documento

Identidade é o conjunto de atributos que

caracterizam alguma pessoa ou coisa, ou seja, é

o que lhe torna uma pessoa única.

Conhecendo minha história:

1. Nome:

2. Cidade em que nasci:

3. Como vejo a cidade em que

vivo?

4. Como eu me vejo?

5. Como eu acho que os outros

me vêem?

6. O que eu converso com os

integrantes mais velhos da

minha família?
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Identidade cultural é o conjunto das
características de um povo, oriundas da interação
dos membros da sociedade e da forma de
interagir com o mundo. Identidade cultural são as
tradições, a cultura, a religião, a música, a
culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros,
que representam os hábitos de uma nação.

Identidade cultural
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A diversidade cultural refere-se
aos diferentes costumes de
uma sociedade, entre os quais
podemos citar: vestimenta,
culinária, manifestações
religiosas, tradições, entre
outros aspectos. O Brasil, por
conter um extenso território,
apresenta diferenças
climáticas, econômicas, sociais
e culturais entre as suas
regiões.
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Dica: Conheça a história da região em que você vive.

REGIÃO NORDESTE:
Entre as manifestações culturais da região estão danças e
festas como o bumba meu boi, maracatu, caboclinhos,
carnaval, ciranda, coco, terno de zabumba, marujada,
reisado, frevo, cavalhada e capoeira. Algumas
manifestações religiosas são a festa de Iemanjá e a
lavagem das escadarias do Bonfim. A literatura de Cordel
é outro elemento forte da cultura nordestina. O
artesanato é representado pelos trabalhos de rendas.

@keuricampelo
Lendas do Piauí. 


