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Fortaleza - Ceará 
Pedra furada Jericoacoara 

 
Situada na Região Nordeste do     

país, com clima tropical,    

Fortaleza é uma das principais cidades do estado do Ceará, com comidas            

muito gostosas como: rapadura, bolo mole, peixe da costa cearense … 

Os principais pontos turísticos de Fortaleza são, Praia do Morro          

Branco, Canoa Quebrada, Lagoa do Paraíso, Pedra Furada, Parque         

Aquático Beach Park, etc. 

Para visitá-los você precisa estar bem disposto e descansado porque          

a aventura é muito grande! Podem procurar o Hotel Casa Blanca, Ponta Mar             

Hotel e Comfort Hotel Fortaleza, esses são alguns dos melhores hoteis de            

Fortaleza. 

Existem várias atividades que podem ser feitas lá como: andar de           

Buggy; surfar; passear de barco pela orla; visitar o museu da fotografia;            

nadar pelas águas do mar... 

Para chegar lá de carro é um pouco demorado. Você gastará 36            

horas e percorrerá 2.789 Km de São José do Rio Preto á Fortaleza, e usará               

principalmente a Rodovia Santos Dumont, BR 116. 

Não se esqueça, que a melhor época para visitar Fortaleza é de julho a              

dezembro onde o sol e os ventos são garantidos. 

Boa Viagem e bom passeio!!!  

 

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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