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CARNAVAL DE BOTUCATU – 2.019
COMO MONTAR UM BLOCO DE CARNAVAL?
ERRATA

1. O primeiro passo é reunir seus amigos para participar do seu bloco
de

rua.

Chame

pessoas

bem

animadas,

esse

é

um

fator

imprescindível. Um grupo mínimo de 20 pessoas pra festa ficar bem
animada.
2. Junto com sua galera, defina um tema pra ser a cara do seu bloco!
O tema deve ser bem criativo e original, pra que seu bloco se
destaque dos demais! Vocês precisarão também de um nome pra
ser chamados! O tema do seu bloco pode servir de inspiração pra
uma marchinha de carnaval. Além disso, com o tema, você e sua
turma podem definir cores principais que sejam sua marca, e até
mesmo adotar um mascote para acompanhar vocês nas festas!
3. Definidos estes importantes símbolos que são a identidade do
grupo, vocês poderão elaborar bandeiras, estandartes, bonés,
camisetas ou abadás. Veja, isto é apenas uma sugestão! Seu bloco
também pode sair fantasiado, de acordo com o tema escolhido.
4. Tendo essas informações em mãos, você já pode registrar o seu
bloco de Carnaval através do site da Prefeitura, preenchendo a ficha
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de inscrição, e entregando na Secretaria de Cultura, até o dia 08 de
fevereiro de 2.019.
5. No preenchimento, você deverá escolher o local de deslocamento
de seu bloco, para que a CET possa cuidar da segurança e transito
enquanto vocês passam pelas ruas. Eles podem pedir para você
realizar algumas alterações no horário.
6. Festa

boa

é

festa

com

muita

música!

Reúna

alguns instrumentos para o seu bloco de rua, junte a galera e faça
seu som. É importante ter três coisas: a primeira é alguém que
entenda de música e toque algum instrumento, pra poder ensaiar a
galera. O segundo é animação e vontade de cantar, todos podem
cantar juntos, mas vocês podem eleger um puxador bem animado.
E a terceira é ter os instrumentos... Os principais instrumentos são
surdo e caixa, e claro que repique, chocalhos e instrumentos de
sopro também serão bem-vindos.

Agora que você já sabe como montar um bloco de carnaval, se
organize com tempo, ensaiem bem e principalmente se divirtam
muito!
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