
MÉXICO



INTRODUÇÃO 

No âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento foi-nos proposto a

realização de um trabalho sobre o cultura de um país à nossa escolha, então nós

escolhemos o México.



LOCALIZAÇÃO DO MÉXICO

O México é um país com um reduzido grau de

desenvolvimento e localiza-se na América do Norte

onde é limitado pelos Estados Unidos; ao sul e oeste

pelo Oceano Pacífico; a sudeste pela Guatemala,

Belize; e Mar do Caribe e a leste pelo Golfo do

México.

Conta com população por volta 136 milhões, dos

quais 49% da população é masculina e 51% é

feminina.



GASTRONOMIA DO MÉXICO

Em 2010 México foi o primeiro país a ter a gastronomia reconhecida como 

Património imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Alguns pratos típicos: 

Tacos Nachos Chili com carne



EDUCAÇÃO NO MÉXICO

A educação é gratuita e obrigatória, desde os 6 aos 14

anos. O ensino Mexicano divide-se em: pré-escolar, em

jardins-de-infância (privados ou públicos); em Primário,

também gratuito obrigatório esta dividido em 6 anos; logo

depois vem o secundário , a partir dos 14 anos dividido em

dois ciclos, o primeiro de três anos e o segundo de dois

Têm-se também o ensino universitário que são autónomos

e não dependem da Secretaria da educação Pública.



VESTUÁRIO DO MÉXICO

Trajes Diários e Tradicionais (Mulheres) Trajes Diários e Tradicionais (Homens)

Blusa Camisa

Saia (altura do Joelho) Calças

Túnica sem mangas (Huipil) Botas pretas ou Castanhas 

Xaile (Rebozo) Sombrero

Vestido de Puebla Capa grande (Sarape)

Quechquemitl Traje de Charro



RELIGIÃO DO MÉXICO 

Segundo a Constituição de 1917 o México não possui uma religião oficial. No entanto o Cristianismo

é professado pela maioria da população. Cristianismo- 82,7%

Protestantismo- 6,6%

Jeová- 1,4%

Outras religiões- 1,9%

Sem religião- 4,7%

Não específico- 2,7%

O México é o segundo país mais fiel à Religião Católica.



LOCAIS DE TURISMO NO MÉXICO 

Existem muitos locais para visitar no México, entre eles:

1- Acapulco

2- Cancún

3- Puerto Vallarta

4- Guadalajara

5- Riviera Maya



CONCLUSÃO 

Gostámos muito de realizar este trabalho, pois ficamos a saber 

mais sobre o México.
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