
 
 

Prezados(as) candidatos(as), 

 

A segunda fase de seleção do Projeto Patrimônio Para Todos consta de uma apresentação oral 
individual que acontecerá nos dias 01, 02 e 05 de setembro, no período da tarde, na Escola de 
Artes e Ofícios Thomás Pompeu Sobrinho, conforme cronograma de apresentações e roteiro 
de avaliação que seguem abaixo. 

 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES 
 

DATA: 01/09 HORÁRIO 
Afonso Xavier da Silva Filho 14H 
Aline Rodrigues Furtado 14h:15m 
Antônio Luciano da Silva Júnior 14h:30m 
Bruno Oliveira Ramos 14h:45m 
Clara Beatriz Araújo Costa 15h 
Daniele de Oliveira Bezerra 15h:15m 
Emerson Maikon Ranouve da Silva Barrozo 15h:30m 
Emiliane Martins Rodrigues 15h:45m 
Francisco Ítalo Queiroz Silva 16H 
Francisco Rômulo dos Santos Benevides 16h:15m 

DATA: 02/09 HORÁRIO 
Francisco Tharles Cavalcante Nogueira 14H 
Gabriela de Souza Souto 14h:15m 
Georgiane Viana de Carvalho 14h:30m 
Gisele Inácia Fernandes da Silva 14h:45m 
Hannah Mariah Carvalho Coutinho 15h 
Hugo Landim Cavalcanti 15h:15m 
Ingrid Rocha de Sousa 15h:30m 
Jefferson de Oliveira Menezes 15h:45m 
João Gabriel Martins da Silva 16H 
Lais Eutália Silva de Sousa  16h:15m 

DATA: 05/09 HORÁRIO 
Larissa Baia Balbuena 14H 
Lukresya Nascimento Farias  14h:15m 
Nágila Gonçalves Lima 14h:30m 
Natalia Costa de Oliveira 14h:45m 
Nauhan dos Santos Dias 15h 
Raquel dos Santos Lopes 15h:15m 
Renata Isabele Araujo Santos  15h:30m 
Sara Silva Fonteles 15h:45m 
Sarah de Oliveira Souza 16H 
Thais Lemos de Freitas Lima  16h:15m 



 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO ORAL INDIVIDUAL DA 2ª FASE DE SELEÇÃO DO PROJETO 
PATRIMÔNIO PARA TODOS. 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, Art. 216, “constituem patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira”. Em outras palavras, patrimônio cultural são os monumentos e as obras de arte, mas 
também as festas, músicas e danças, os folguedos e as comidas, os saberes, fazeres e falares. 
Enfim, são todos os bens culturais considerados de interesse relevante para identidade, 
memória e cultura de um lugar ou grupo social. 

Diante da definição de patrimônio cultural exposta acima, selecione um bem cultural de 
Fortaleza que lhe é significativo e pesquise o máximo de informações sobre ele em jornais, 
bibliotecas, internet e etc. Após esta pesquisa preliminar construa uma apresentação oral 
ressaltando a relação e importância que o mesmo possui para os moradores da cidade e o 
porquê de sua escolha.  

 

A apresentação deverá conter as seguintes recomendações: 

a)  Uma breve introdução sobre o assunto que será abordado; 

b)  Apresentação do bem cultural selecionado e o porquê da escolha; 

c) Conclusão ressaltando os motivos que lhe levaram a querer participar da ação Patrimônio 
Para Todos – uma aventura através das memórias. 

 

Cada candidato disporá de 10 minutos para expor o bem cultural selecionado à banca 
avaliadora. Sugerimos que o candidato faça uso de sua criatividade e utilize os mais variados 
recursos didáticos para enriquecer e ilustrar sua apresentação. Disporemos para isso de data 
show, computador, caixa de som e quadro branco. 

 

OBS: Solicitamos que cada candidato possa chegar com 30 minutos de antecedência. Aqueles 
que por alguma razão que não participarem da segunda etapa do processo seletivo serão 
automaticamente desclassificados, conforme edital. 

 


