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O carnaval é uma tradição no Brasil e faz parte da história de muitas famílias. Há quem 
goste das marchinhas, dos desfiles, da purpurina, das fantasias. E também há quem prefira 
ficar na tranquilidade de casa! Para cada pessoa, o carnaval evoca um significado e uma 
memória diferente.

“Lembra daquele carnaval que nós brincamos na rua até anoitecer?’’
”... E aquele outro carnaval que tomamos uma chuva e molhou toda a nossa fantasia!’’
“No carnaval sempre reunimos a família para fazer a nossa própria festa!’’

Este ano o carnaval será diferente, pois precisamos manter o distanciamento social e evitar 
aglomerações, mas isso não significa que deixaremos passar em branco. Propomos que 
você se recorde das melhores lembranças que tem do carnaval com a família e amigos e 
compartilhe conosco fotos, relatos, desenhos e até mesmo vídeos contando a sua história, 
através das hashtags #museudadaimigracao #parafazeremfamilia!

E para aqueles que amam o carnaval, lembrem-se de que em breve voltaremos a festejar do 
jeito que mais gostamos!
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