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      Cuiabá - Mato Grosso 
 

 

Cuiabá - MT (2019)  

  

Cuiabá é uma cidade muito divertida,       

porque tem várias atividades e lugares para você conhecer. Eu adoro ir            

para Cuiabá, porque faz muito calor, na maioria dos dias do ano, mas             

isso não te impede de se divertir em uma cidade como essa, repleta de              

maravilhas. 

Nessa cidade existem várias comidas para experimentar, como: a         

Galinhada, Maria Isabel, Mojica de Pintado e a Farofa de Banana que é             

uma comida muito especial, porque a minha avó faz para mim. 

Quando você for para Cuiabá, vá no mês de julho, porque o tempo             

fica mais fresco e você não passa tanto calor. 

Você pode realizar muitas atividades como caminhar, visitar os         

shoppings, que são enormes! Também conheço um parque muito legal,          

que se chama Parque das Águas. 

Perto de Cuiabá têm vários pontos turísticos como: a Chapada          

dos Guimarães, que é uma pequena cidade em cima de uma montanha.            

Mas, você também pode visitar o Pantanal, o Museu, as cachoeiras           

entre outros lugares. 

Atividade Proposta: Relato contado pelo autor em detalhes sobre algum lugar que já tenha              
ido com sua família e que tenha gostado muito. 
Recurso utilizado: App Documentos Google, para a edição de texto, com ferramentas de             
edição e estilo para facilitar a formatação do texto, parágrafos e imagem. 
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Você pode chegar lá de carro,avião,onibûs.Se você quiser saber         

Cuiabá fica no Mato Grosso na região Centro-Oeste.   
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