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DADOS GERAIS
Nome do proponente
Maria Julia Pascali

Nome do projeto
Jornadas Interativas em Pirenópolis

Região, Estado e Cidade de realização do projeto
Projeto de âmbito Nacional realizado na Região Centro-Oeste, Goiás, Pirenópolis

Categoria do Prêmio (A- R$ 15 mil, B – R$ 25 mil, C – R$ 50 mil ou 6 A – R$ 90 mil )
6 A – R$ 90 mil, , Projeto de âmbito nacional

Nome, Estado e Cidade do Ponto de Cultura
COEPi - Comunidade Educacional de Pirenópolis, Goiás, Pirenópolis
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DADOS DO PROJETO

Linguagem artística
( ) artes cênicas. qual? ________________
( ) artes visuais. qual? ________________
( x ) artes integradas. qual? Teatro, dança, circo, música, desenho, modelagem, máscaras,
culinária, agroecologia, reciclagem, mídias digitais, foto, vídeo, cinema, literatura, educação
holística.
( ) música
( ) literatura
( ) mídias digitais

Público beneficiado
Descreva abaixo qualitativamente o público que foi beneficiado pelo projeto: idade;
escolaridade; condição sócio-econômica e cultural; ligação com área artística, ou não;
critérios de divisão do público em grupos, caso haja; entre outras informações relevantes.

As Jornadas Interativas em Pirenópolis integram diversas linguagens artísticas,
acolhendo a especificidade e riqueza da cultura local, referências tradicionais e criativas dos
participantes.
Numa primeira instância, iniciada ainda em fins de 2010, promovemos o treinamento e
integração da equipe inicial: Cristina Campos - 47, nível superior, artista, cantora, bailarina,
historiadora, arte-educadora, vice-diretora de escola estadual e educadora da COEPI -, que
trabalhou na mediação e apoio à integração das várias áreas, e Sebastião Nei Rodrigues - 33,
ensino médio, poeta, artista, vigia de escola pública, caseiro, cavaleiro -, que deu suporte à
artista e aos convidados para intercâmbio.
Num segundo momento, direcionamos nossas atenções para a harmonização com a
equipe dirigente e núcleo de ações e metas do Ponto de Cultura através de: com assessoria ao
processo de vivência das Jornadas Interativas e definição dos focos a serem abordados nesse
percurso; apoio à definição de roteiro e montagem do espetáculo do fim de segundo semestre
de 2010, do CRIARTE/COEPI, abrangendo 6 educadores de 21 a 48 anos de idade, 25 crianças e
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jovens entre 3 a 15 anos, participantes do Ponto de Cultura, 8 artistas e mestres Griôs da
comunidade local, de 50 a 82 anos, e dois artistas do FAM Festival Internacional de Arte e
Mídia 2010, de 20 e 24 anos (um do Rio Grande do Sul e outro do Rio Grande do Norte); e
promoção de encontros, reuniões de planejamento e apreciação de trabalhos estéticos com
vistas à introdução da nova metodologia.
Com o objetivo de reunir várias gerações, possibilitando a integração de saberes,
expressões e afazeres, congregando estética tradicional e contemporânea, passamos à fase de
convidar a Equipe de educadores e griôs e, também, a seguir, crianças e jovens participantes
do Ponto de Cultura (vide dados em atividades desenvolvidas, abaixo), a experimentar,
através de vivências, a proposição “Eu Sou um Outro Você”:
“Como compartilhar a vida e a criação em estado de presença, promovendo a
migração e troca de saberes, de pontos de vistas e olhares, hábitos, diálogos, valores, culturas
e imagens, e a possibilidade de encontrar o uno no diverso, com um olhar antropológico,
generosidade e a comunhão através e pela ação solidária.”
Destes encontros partimos para a abordagem das várias Estações expressivas e da
difusão da metodologia, vivenciada pelos educadores-oficineiros, equipe dirigente, de
comunicação e pedagógica do Ponto de Cultura, para os demais participantes crianças, jovens
e griôs, estagiários e parceiros:
Criarte matutino e vespertino: Artes visuais , contação de histórias,
agroecologia, culinária, reciclagem, música, língua espanhola, teatro,
jogos, dança;
Equipe da Diretoria do Ponto de Cultura;
Núcleo de coordenação e metas do Ponto de Cultura;
Núcleo de comunicação;
Núcleo de audiovisual;
Artes Circenses;
Capoeira;
Cerâmica;
Comunidade;
Mestres de Tradição Oral;
Intercâmbios
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O processo foi apresentando a necessidade de um espaço de esclarecimentos,
assessorias pedagógicas, diálogos, apresentação de exemplos e conversações sobre condutas
de pesquisa, estudo, criação e condução de planos de aulas, descoberta de conteúdos e
metodologias. Surgiram então: Encontros individuais com “Dr. Escuta”; Fotos, Slide shows e
Vídeos para apoio às oficinas; Encontros com pessoas da comunidade e de fora, para
compreender e compartilhar os eventos locais, principalmente ligados à Festa do Divino e
contextualização latino americana.
Os movimentos, produtos e estações foram surgindo naturalmente, integrando dança,
música, teatro, desenho, instalações, vídeos, fotos, etc. Os participantes foram convidados a
uma nova consciência, com a transformação, em vida, de um ser em outro ser, de um ser em
direção ao outro ser, de um ser em direção a outros seres, outras linguagens, outras
possibilidades expressivas, outros grupos, comunidades e referências culturais.
Contamos ainda com a preciosa colaboração de convidados que trouxeram suas
experiências e vivências com a atitude de escuta e compartilhamento. Dra. Tereza Caroline
Lobo, Fausto Campoli e o Grupo Chileno Merkén e Annie Murath (vide anexo 01, ao final
deste).

Descreva abaixo quantitativamente o público que foi beneficiado pelo projeto: número de
pessoas por faixa etária; quantidade de grupos; n° de comunidades envolvidas; nº de crianças,
jovens e adultos, entre outras informações relevantes.

Nº

Estações

Nº de pessoas envolvidas

Faixa
etária

01

Criarte Matutino

15 ( 2010) e 16 (2011)

5 a 10

02

Criarte vespertino

20 ( 2010) e 20 (2011)

5 a 12

03

Criarte: Artes visuais , Contação de
histórias, Agroecologia, Culinária,
Língua espanhola, Teatro, Jogos,
Dança, Musica

09

De 14 a
54

Equipe da Diretoria do Ponto de
Cultura

03

04

(Isabella, Yasmim, Alex, Vitor Batista, Mariângela,
Emerson, Edivaldo, Andréia, Adela)
22 a 46

(Rogério, Alex, Patrícia)
05

Núcleo de coordenação e metas do
Ponto de Cultura

08
(Rogério, Isabela, Alex, Patrícia, Vera Lucena, Sandra,
Jussara, Cristina)
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22 a 58

06

Núcleo de comunicação

06

21 a 58

(Sandra, Isabella, Patrícia Ferraz, Abílio, Vera Lucena)
07

Núcleo de audiovisual

07

14 a 28

(Abílio, Tadeu Costa, Ernesto, André, Walter Neto,
Gabriela, Daltro)
05

Artes Circenses

01

De 30 a
42

(Bilbao)
09

Capoeira

01

42

( Botega)
10

Cerâmica

03

De 35 a
48

(Botega, Yasmin, Adela e Isabela)
11

Intercâmbio

12

De 22 a
52

(Dra. Tereza Caroline, Aline Lobo, Sebastião Nei
Rodrigues), Annie Murath, 8 músicos do grupo Merkén e
Fausto Campoli)
12

Comunidade

920

De 01 a
80

(Espetáculo final de 2010 - participes da Coepi (40),
público (220), Encontros de Intercâmbio (50), Oficinas
(100), Shows de intercâmbio (400), Apresentação Final
(70), Visitantes (40).)
12

Mestres de Tradição Oral

04

De 70 a
80

(Pé-de- Chumbo, Seo Ico - in memorian, Dona Benta - in
memorian, Seo Roque Escultor, Dona Terezinha,
Marieta, Dona Lu)
13

Núcleo de gestação do projeto

03

De 24 a
47

(Sebastião Nei, Luis Davi, Cristina Campos)
14

Apoio Geral

01

41 e 47

(Cristina Campos e Isabella Rovo)
15

Mediação COEPI - artista

(Cristina Campos)
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Atividades desenvolvidas
Descreva abaixo as atividades desenvolvidas em cada etapa do projeto.

Ações, vivências, atividades
desenvolvidas, avaliações de processo

Data ou
período

duração

N° de participantes

Registro em áudio, foto e vídeo de várias fases da
Festa do Divino 2010.

Maio 2010

Hum mes

01

Treinamento em Arte-Terapia Antroposófica (Julia e
Cristina Campos)

Outubro 2010

20 horas

02

Encontros da Equipe criadora

Novembro 2010

15 horas

04

Encontro com Diretoria da COEPI

Setembro a
Dezembro 2010

20 horas

04

Assessoria de Roteiro e Montagem de Espetáculo
CRIARTE 2010

Outubro e
Novembro 2010

20 horas

50

24 a 28/01

16 h

07

Vivência: “Eu sou um outro você” com Criarte
vespertino

14/02

1h

20

Vivência: “Eu sou um outro você” com Criarte
matutino

16/02

1h

12

Vivência: “Eu sou um outro você” com educadores
do ponto

17/02

4h

13

Vivência: “Eu sou um outro você” com Criarte
matutino e vespertino

23/02

3h

35

Vivência de encerramento do ciclo: “Sequencia
Didática – Carnaval, com as crianças do Criarte
vespertino. (Essa sequencia foi planejada de forma
colaborativa e integrada após a vivência do dia
17/02.)

02/03

1h

25

Avaliação de processo (Cristina e Julia)

23/03

02 h

02

Encontro com grupo do Núcleo de Áudio-Visual

24/02

03 h

09

Planejamento e preparação da vivência: “Festa do
Divino em nós”

09/03

04 h

02

10/03 (matutino)

04 h

22

Planejamento coletivo

Vivência: “Festa do Divino em nós”
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Encontro com a Dr. Tereza Caroline Lobo para um
aprofundamento no tema: A Festa do Divino Espírito
Santo.

10/03(vespertino)

03 h

11

Vivência com Núcleo de Áudio-Visual no Sítio
“Canto Guardian”

12/03

04 h

11

Planejamento da Seqüência Didática com o eixo
temático: Festa do Divino

16/03

02 h

04 (Cristina, Isabela, Adela,
Mari e Emerson)

Avaliação de processo

16/03

01 h

02 (Cristina, Isabella)

Assembléia e Eleição de nova Diretoria – Repasse
geral das Ações do Interações Estéticas

27/03 (sábado)

04 h

17 (Fernando, Rossana, Ro,
Isa, Rogério, Patrícia,
Sandra, Cris, Júlia, Mª Elisa,
Alex, Edivaldo, Alex
Botega, Fernanda, Vera)

Vivência “Escuta Harmoniosa, Ação generosa”.
Visão Geral do Processo do Interações Estéticas,
encaminhamentos: poeta (Nei), próxima vivência
com a equipe, esclarecimentos sobre o projeto,
publicações

28/03 (domingo)

04 h

3 (Julia, Cris, Isa )

29/03

03 h

4 (Julia com Isabela, Victor e
Mariângela)

Durante todo o
percurso

Durante todo o
percurso

(Julia e Pessoas da
comunidade)

Encontro
com
núcleo
de
áudio-visual:
encaminhamento de vídeo e fotos do Interações,
Dona Benta, Presépio do Seu Ico, Pé-de-Chumbo,
Verônicas, Folia 2010, Mouros ou Cristãos, etc.

29/03

03 h

3 (Julia, Ernesto e Abílio)

Dr. Escuta: encontro Edivaldo (vídeo do Avô) , Alex
(monografia e máscaras), Adela(plano das aulas no
Criarte), Bilbao (princípios trabalhados no Projeto
Interações), Sandra(publicações) , Victor (música –
plano de aulas ), Isabela ( plano de aulas)

30/03

04 h

07

Confeccionar DVD: “Feitio de Verônica” e
“Tradição de Pirenópolis”,para Adela e equipe
Criarte; Editar: ” Máscaras Randong”, “Mouros ou
Cristãos, e “Folia 30/01/2010”; Estudo de
apresentação visual: tipo, tarja, cores, texto, créditos.

31/03

04 h

07

Encontro com 14 educadores da Coepi: 1. “Olhar
Antropológico”, “Visão Generosa”. Local: Canto

02/04

04 h

14 (Julia, Vera, Sandra,
Cristina, Luna, Bilbao,

Dr. Escuta no Criarte

Dr. Escuta na Comunidade

Pé-de-Chumbo: vídeo co-edição.
Audiovisual com Abílio: slide show “Folia 2010”,
“Feitio de Verônica” e “Tradição de Pirenópolis”,
pré-edição do vídeo: Pé-de-Chumbo, Oficinas e
Vivências Interações (áudios, fotos e vídeos);
Registro e pré-edição do Encontro com Tereza
Caroline Lobo; “Seu Roque”, “Pouso”
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Guardian; 2. Vivência: harmonizando com o
ambiente, contato com o ser interno, expressão
autêntica, apresentação do projeto, esclarecimento e
falas gerais, olhar antropológico

Dr.Escuta - Encontro para revisão de parâmetros e
metodologia com educadora do Criarte: Mariângela

Felina, Victor, Mariângela,
Yasmim, Ernesto, Adela,
Alex, Abílio, Aline Lobo,
Marta Eniza, e outras
pessoas da comunidade)
07/04

02 h

2 (Cristina e Mariângela)

Durante o processo
de trabalho

Durante o
processo de
trabalho

4 (Julia com apoio de Abílio,
Edivaldo e Cristina)

Registro e Elaboração de Vídeos, Coleção de Fotos e
Slide show

A partir de março

Durante todo o
processo

4 (Julia e Abílio com apoio
de Edivaldo, Ernesto)

Encontro com o Indigenista Fausto Campoli para um
bate-papo sobre vivência comunitária e religiosidade
entre os índios, mais cinema de baixo custo. Exibição
do Filme “YAÕKWA, um patrimônio ameaçado”

13/04

Durante a tarde

09

Planejamento de seqüências didáticas acerca do tema:
Festa do Divino (vide anexo 02, ao final deste). Os
educadores do Criarte fizeram uma imersão nesta
abordagem metodológica e tema, preparando, a partir
das Estações, um percurso a ser vivenciado com as
crianças: a música do congo, ritmos e sonoridades da
Festa; os cavalos que permeiam as cavalhadas, seus
trotes, porte e movimentos; a culinária e sua ligação
com ritual e ritmo da estação; as máscaras e
encenação; as verônicas ( uma espécie de alfenim) e
símbolos relacionados ao ensino da língua espanhola
e expressos em cerâmica; as Pastorinhas; a dança da
catira.

Final de abril e
início de maio

Final de abril e
início de maio

08

Preparação de vídeos de apoio à pesquisa e prática
dos educadores

janeiro/maio

janeiro/maio

2 (Julia e Abílio)

Visita do Grupo Chileno Merkén ( 8 integrantes) e da
Cantora e professora Annie Murath, que trouxe a sua
vivência comunitária ligada ao processo de criação e
educação para si e para o outro, para compartilhar
com a equipe da Coepi através de três ações: dois
shows no Teatro Municipal de Pirenópolis ( dias 29 e
30 de abril), vivências de canto e música latinoamericana com as crianças do Criarte e comunidade
em geral, conversas e trocas com a equipe. (Material
em anexo).

Abril e maio

29/4 a3/05

20 (Julia, equipe da Coepi,
Annie, Merkén e grupo de
apoio à produção)

29 e 30 /5 (dois) e
2/6

8

Público de 440 pessoas

Maio/junho

18

11 (Julia, Cristina, Isabella,
Abílio, Ernesto, Edivaldo,
Ana Rita (UFG) e Gabriel
(UFG), Patrícia, Vera e
Sandra)

Elaboração do relatório

Shows Merkén e Annie Murath “Amor y Sombra”

Confecção de flyers, banner, divulgação sonora,
cartas convites, informativo, entrevista, etc.
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Oficinas Merkén em número de 6

Cortejo Final - Todas as seqüências didáticas foram
vivenciadas em forma de percurso/cortejo e
apresentadas para a comunidade Pirenopolina (Vídeo
registro em anexo) nas seguintes estações, ligadas
pela história de um menino que busca uma flor para
entregar à sua amada Lucinda e percorre espaços e
tempos da Festa do Divino de Pirenópolis e do
Cerrado:

29 a 31/5

15

Público aproximado de 100
pessoas da comunidade e
participes da COEPI

18/06

04

75

01. Sala Baru - Apresentação do Projeto
Interações Estéticas – Jornadas Interativas
em Pirenópolis à comunidade. Encenação
de uma historia criada pelas crianças tendo
por base o
livro de Roger Melo :
“Cavalhadas de Pirenópolis”.
02. Sala Baru - Entra um grupo de crianças
trazendo a vivência dos trotes
dos
cavaleiros, numa coreografia baseada tanto
na pesquisa dos desenhos das crianças das
evoluções realizadas pelos cavalos e seus
cavaleiros nas cavalhadas, quanto suas
próprias criações de formas e desenhos
03. A bandinha de couro, com os instrumentos
confeccionados com material reciclável,
conduz os presentes para a área externa.
Inicia-se um grande cortejo, envolvendo
participantes e público, onde se canta o
bordão (cantado
durante a festa nas
madrugadas pelas pessoas que seguem o
cortejo da Banda de Couro em direção á
casa do Imperador): “ Vãm, Vãm, Vãm,
Vãm comer doce”, ao ritmo da percussão!
04. O cortejo forma um círculo onde os
participantes acolhem as demonstrações de
malabarismo na estação do circo.
05. Chegando ao Portal da Unidade
Agroecológica: eis que as Pastorinhas
acolhem a todos com sua música e bailado.
06. Arlindo convida a todos para um catira e
levantamento do mastro do Divino
(confeccionado pelas crianças da COEPI).
07. Para aquecer estômago e coração todos são
convidados a degustar o caldão da Folia,
feito com mandioca e carne, música e
reverência!
08. Grande baile!!!
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09. Durante todo o percurso externo o público
pode assistir à exibição de fotos de todo o
processo, num slide show com crianças e
educadores vivenciando as estações das
Jornadas Interativas durante o semestre.

Profissionais envolvidos
Descreva na planilha o nº de profissionais envolvidos, nome e idade, formação acadêmicas
(caso haja), tipo de vínculo e função desempenhada no desenvolvimento do projeto.

Nome do Profissional

Idade

Formação Acadêmica
(Se houver)

Tipo de
Vinculo

Função
Desempenhada

Maria Cristina Campos Ribeiro

47

Graduada em História,
educadora

Voluntário

Apoio de
coordenação e
articulação,
Vivências em
educação: Criarte,
Audiovisual

Isabella Rovo

41

Graduada em Educação
Artística, educadora,
coordenadora
pedagógica do Ponto

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte,
Audiovisual

Rogério Dias

46

Biólogo, educador

Voluntário

Agroecologia

Patrícia Ferraz da Cruz

38

Bióloga, educadora

Voluntário

Agroecologia

Sandra Inês Bicalho Romão

44

Jornalista, educadora

Voluntário

Comunicação e
publicações,
Audiovisual

Alex da Silva Fonseca

22

Graduando em Gestão
Ambiental, educador

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte,
Agroecologia

Abílio Luiz da Fonseca

21

Ensino Médio, educador
e membro do Clube de

Voluntário

Audiovisual
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Audiovisual
Yasmin Hermano Abrahão
Moreira

40

Ensino Médio, artesã,
educadora

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte

Vitor Hugo Batista

39

Músico, educador

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte

Mariângela Alves da Silva

54

Professora de Dança,
bailarina, cantora, atriz e
educadora

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte

Emerson Moreira dos Santos

22

Estudante, educador

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte,
Agroecologia

Edivaldo Alves de Sousa

24

Gestor em Turismo,
educador

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte,
Audiovisual

Daltro Jr.

28

Videasta, educador e
membro do Clube de
Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

Tadeu Ribeiro da Costa

22

Graduado em
Comunicação Social –
Audiovisual, educador e
membro do Clube de
Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

Ernesto Mathias Walde

28

Graduado em Cinema e
membro do Clube de
Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

James Nicolas Gachet (Bilbao)

40

Artista Circense,
educador

Voluntário

Vivências em
educação

Alexander Magnus Botega

42

Escultor, capoeirista,
educador

Voluntário

Vivências em
educação

João Pé-de-Chumbo

78

Griô e pedreiro

Voluntário

Griô e Audiovisual

Andréia da Silva Fonseca

15

Estudante e estagiária

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte

Jussara Pereira Pinto

36

Produtora Cultural

Voluntário

Apoio de
comunicação
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Adela Rosário Arturi

46

Artesã e educadora

Voluntário

Vivências em
educação: Criarte

Gabriela Resende

16

Estudante e membro do
Clube de Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

André Dias

14

Estudante e membro do
Clube de Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

Walter Neto

14

Estudante e membro do
Clube de Audiovisual

Voluntário

Audiovisual

Marieta Amaral

72

Griô, poetisa

Voluntário

Griô e Vivência em
educação

Vera Lúcia Lucena

58

Graduada em Ed. Física,
atriz, Radialista,
educadora

Voluntário

Audiovisual

Seo Roque Escultor

85

Griô, escultor

Voluntário

Griô

Dona Terezinha

65

Griô, Feitio de Verônicas

Voluntário

Griô

Dona Lu

80

Griô, Contadora de
Histórias, bordadeira

Voluntário

Griô

Tereza Caroline Lobo

42

Dra. Em Geografia

Voluntário

Intercâmbio

Fausto Campoli

52

Indigenista e co-diretor
de “Yaõkwa, um
patrimônio ameaçado”

Voluntário

Intercâmbio

Annie Murath

44

Cantora e Professora
Chilena, representante
na América Latina do
Pantheatre da França

Voluntária

Merkén

20 a
30

Músicos chilenos (9)

Voluntário

Intercâmbio
Internacional
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Apoios recebidos
Se o projeto contou com outros apoios, à exceção do financiamento da Funarte e da SCC,
descreva a origem e o tipo de apoio.
O apoio extra aqui descrito não é apenas financeiro, mas também de permutas, de
empréstimos de locais, de parcerias de transportes, de profissionais, de público, entre outros.
Não recebi apoio

Governo
Municipal

Sim, recebi apoio

x

Especifique o tipo
de apoio recebido
Divulgação
Alimentação
Cessão do Teatro
Municipal de
Pirenópolis para os
shows e oficinas do
grupo Merkén

Governo
Estadual
Governo
Federal
(do Chile e do
Brasil)

x

Passagens
internacionais para o
grupo Merkén e
Annie Murath;
assessoria de
comunicação (UFG)

x

Alimentação,
Hospedagem e
Visitação:
Restaurante do
Bochecha, Pizzaria
Boca do Forno,
Empório do Cerrado e
Cachoeira do Lázaro e
Chácara Canto
Guardian

ONGS
Entidades do
sistema s (sebrae,
sesi, senai, senac,
sesc)

Entidades
privadas
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Resultado final alcançado
Descreva abaixo quantos espetáculos foram produzidos, público estimado em cada um,
número de apresentações, locais de exibição, material confeccionado, e outras informações
relevantes sobre o resultado final do projeto.
Como o principal foco do trabalho estava focado nas vivências e no processo de construção
participativa e coletiva, vamos considerar cada evento como espetáculo:
Vivências “Eu Sou Um Outro Você” : 8 encontros, envolvendo entre 4 e 15 educadores e/ou
crianças cada, realizados na Sala Baru (Coepi), no pátio da Coepi e na Chácara Canto Guardian,
em Pirenópolis, onde foram visitadas novas metodologias de trabalho educativo, integração de
equipe, escuta da cultura local, desenvolvimento de plano de trabalho, escuta pessoal e
coletiva, criações e ensaios. Público de 78 pessoas.
Vivências Temáticas: “Carnaval” e “Festa do Divino em nós”, na Sala Baru da Coepi, para
elaboração das sequencias a serem desenvolvidas nas oficinas e integração das mesmas à
cultura local e ao conjunto das linguagens. Público de 22 pessoas.
Vivências com Áudio Visual: 2 encontros, um na Chácara Canto Guardian sobre Olhar Aberto e
outro na Coepi sobre trabalho coletivo, onde foram produzidas fotos e vídeos, bem como
iniciado o treinamento da equipe (Abílio, Ernesto e Edivaldo) que passou a confeccionar
vídeos e slide shows para o Jornadas Interativas, de apoio, registro de processo e mostra
futura. Público de 15 pessoas.
Vivências “Olhar Antropológico, Ação Generosa”: 2 encontros, um na COEPI, com a
coordenação pedagógica, e outro na Chácara Canto Guardian, como todos os educadores, para
avaliação de processo, elaboração e aplicação de novas abordagens pedagógicas e vivenciais,
com vistas a um olhar de inclusão e uma efetiva ação de transformação pessoal e coletiva, com
bases em valores, critérios e ações do Novo Paradigma. Público de 17 pessoas.
Dr. Escuta: encontros com educadores e outros membros da equipe da Coepi, encontros com
pessoas, educadores, artistas, jovens e griôs da comunidade, para ajudar nos planos de
trabalho, para assessorar uma escuta pessoal e novas posturas baseadas no Novo Paradigma,
para promover a escuta da cultura local com especial atenção aos saberes e afazeres
envolvidos na Festa do Divino, observar expectativas da comunidade em relação às Jornadas
Interativas e ao Ponto de Cultura. Público de 30 pessoas.
Exibição do Filme “Yaõkwa – um patrimônio ameaçado”, na Sala Baru, da Coepi, com colóquio
sobre comunidade e religiosidade entre os índios Enauenê-Nauê, com o co-diretor do filme e
indigenista Fausto Campoli. Público de 10 pessoas.
Apresentação de Show Musical “Amor y Sombra”: 4 apresentações de música e canto, do
grupo de chileno Mirem e da cantora Annie Murath, 2 no Teatro de Pirenópolis, nos dias 29 e
30 de maio, uma na Feira de Quintal, no dia 30 de maio, e uma na casa de Fernando e Rossana
Madueño no dia 2 de junho. Público de 440 pessoas.
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Oficinas de música e voz: 6 oficinas com grupo Merkén e Annie Murath, quatro no Theatro de
Pirenópolis, nos dias 29 e 30 de maio, e duas na Coepi, sala Baru e Pátio, nos dias 30 e 31 de
maio. Público de 100 pessoas.
“Cortejo Final”: percurso interativo, onde educadores e crianças apresentaram uma história,
baseada no livro “As Cavalhadas de Pirenópolis”, de Roger Melo, integrando as diversas
linguagens desenvolvidas, durante o semestre nas estações, e particpação do público,
apresentado nos vários espaços da Coepi, no dia 18 de junho de 2011. Público de 75 pessoas.
Estações que se desenvolveram durante o semestre nas diversas oficinas:
a. As Cavalhadas tiveram suas carreiras estudadas, recriadas e representadas em dança Público de 16 pessoas;
b. As máscaras dos mascarados foram confeccionadas nas oficinas do Criarte e de reciclagem –
Público de 36 pessoas;
c. O ritmo e a música da tradicional Banda de Couro foram treinados e revisitados na oficina de
música – Público de 16 pessoas;
d. A culinária experimentou a confecção e oferta do caldão de mandioca, praticando também
os cantos de reza e agradecimento, catira e hasteamento do mastro – Público de 36 pessoas;
e. Os vídeos trouxeram antigos (registros) e novos registros de representantes da cultura local
e das manifestações locais de 2010 – Público de 7 pessoas (fora os que estão nas imagens);
f. O teatro reuniu todas as manifestações e, tomando como base o livro infantil de Roger
Mello, “Cavalhadas de Pirenópolis”, alinhavou as apresentações dos jovens e crianças num
percurso que ocupou as salas e o pátio da COEPI. Público de 36 pessoas.
Entrevista para a Rádio Comunitária: ligada ao núcleo de Comunicação, Vera Lucena que
coordena um programa da Coepi na Rádio de Pirenópolis, apresentou um longa entrevista com
a artista e com Cristina Campos sobre as Jornadas Interativas em Pirenópolis. Publico: ouvintes
da rádio na cidade e nas regiões circunvizinhas.
Entrevista para o Informativo da COEPI: ligada ao núcleo de Comunicação, Sandra Romão
realizou 3 entrevistas, cujas sínteses foram publicadas no informativo eletrônico da Coepi.
Público: visitantes da página na internet.
CD de músicas de apoio às vivências e ao desenvolvimento das oficinas, com músicas gravadas
ao vivo durante o desenrolar da Festa do Divino de 2010 – 20 min.
Vídeos confeccionados e/ou no prelo:
1. Slide show sobre o desenvolvimento do Prêmio Interações Estéticas – Jornadas
Interativas, na Coepi 2011 – fotos dos processos vividos em cada estação/oficina – 70
min.;
2. “Cortejo Final” – Registro em vídeo do percurso final de integração das linguagens
desenvolvidas nas estações/oficinas com participação do público – 30 min.;
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3. “Verônicas” – Slide show apresentando as mãos que trabalham coletivamente no feitio
do doce principal da Festa do Divino – 7 min.;
4. “Feitio de Verônica” – Vídeo apresentando o registro de todo o processo de feitio das
verônicas com a griô Dona Terezinha – 38 min.;
5. “Mouros ou Cristãos” – Vídeo que apresenta a interação entre dois cavalos, em
tempos de preparação para as Cavalhadas, como apoio e inspiração para a oficina de
dança, 8 min.;
6. “Carol e a Festa do Divino” – Registro do encontro de intercâmbio com a Dra. Tereza
Caroline Lobo sobre a Festa do Divino Espírito Santo - 100 min.;
7. “Máscaras de Randong”: - Registro em vídeo das máscaras da Coréia do Sul, Ásia e
África, expostas no museu de máscaras de Randong, na Coréia Do Sul, (acervo da
artista), como apoio Didático à oficina de Máscaras – 20 min.;
8. “Presépio de Seo Ico” – Registro em vídeo dos detalhes do Presépio interativo que griô
Seo Ico ( in memorian) montava todos os anos em sua casa, com trilha e participação
do Seo Ico ( acervo da artista), 18 min.;
9. “Dona Benta” – Trilogia de registro de vida e atuação da artista popular, griô Dona
Benta (in memorian): “Dona Benta na Cozinha”, “Dona Benta na Vizinha” e “Dona
Benta na Feirinha” ( acervo da artista) – 37 min. (no prelo).;
10. “Folia 2010” – Slide show com fotos da benção e saída da Folia da Igreja da Matriz em
2010 (acervo da artista) – 16 min.;
11. “Pé de Chumbo” – Vídeo com imagens e falas do griô João Pé de Chumbo, morador do
Bairro do Carmo e conhecedor dos hábitos, histórias e natureza do antigo território
(acervo da artista) – 22 min. (no prelo).
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O PROJETO E O PONTO DE CULTURA
Projeto
Descreva abaixo os benefícios que o projeto obteve ao ser desenvolvido no ponto de cultura
escolhido.
O projeto procurou estimular a criação coletiva e a integração de linguagens baseando-se na
escuta dos temas da cultura local, acreditando na cura social a partir da expressão plena da
cidadania. As Jornadas Interativas que, anteriormente, tinham sido desenvolvidas junto a uma
comunidade rural da Coréia do Sul, num período mais curto (hum mês), e somente por mim,
junto ao Ponto de Cultura COEPI e a comunidade de Pirenópolis se beneficiou de várias
maneiras:
1. O Ponto de Cultura Coepi está imerso há 15 anos na comunidade de Pirenópolis, no Bairro
do Carmo e possui uma ótima estrutura física: sala multiuso para dança, música e teatro, salão
aberto para artes plásticas, laboratório de informática com internet disponível, parque infantil,
cozinha de uso coletivo e área verde com horta, canteiros e árvores nativas, beneficiando a
interatividade e um trabalho de natureza aberta propostos pelas Jornadas.
2. O Ponto conta com oficinas em várias áreas de expressão ( Teatro, Dança, Música, Capoeira,
Circo, Culinária, Língua Espanhola, Cerâmica, Vídeo, Rádio, etc.) e com educadores que se
mostraram bastante abertos às novas metodologias, com alunos de todas as idades,
moradores e partícipes das manifestações culturais locais. Neste semestre, por motivo de
reforma na escola pública vizinha, o Ponto de Cultura recebeu duas turmas de crianças,
repassando os fluidos criativos e pedagógicos das Jornadas para mais 60 crianças.
3. A equipe de educadores, bem como a direção do Ponto de Cultura, acolheu as propostas de
vivências, de escuta dos participantes e suas experiências quanto à cultura local, promovendo
a integração das linguagens através das oficinas e eventos de intercâmbio, propiciando uma
gradual compreensão e implementação da criação e produção coletivas, envolvendo jovens,
crianças,
direção,
griôs,
artistas
e
comunidade;
4. As inúmeras manifestações envolvidas na Festa do Divino pulsam no coração e na vida da
comunidade de Pirenópolis, assim, com adoção, por parte dos educadores, da escuta e
manifestação dos participantes junto às aulas, foi surgindo um repertório de expressão,
compreensão e integração no projeto com temas da Festa;
5. Cada um dos educadores se mostrou bastante consciente em fazer uma auto-avaliação
constante, com vistas a adotar uma postura mais aberta, de escuta dos alunos, artesãos,
artistas e griôs, promovendo atividades pedagógicas democráticas e criativas, e abrindo-se
para a integração das outras atividades, eventos e oficinas.
4. Um ponto de grande valor para o trabalho foram os três eventos de intercâmbio:
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a. nível local: encontro com a Dra. Tereza Caroline Lobo, moradora, participante e estudiosa
das manifestações ligadas a Festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, situando a festa em
termos nacionais e mundiais, esclarecendo a concomitância de vários eventos que se
deslocaram para esta ocasião, decifrando a agenda da festa, trazendo luz e conexão aos
saberes da equipe;
b. nível nacional: encontro com Fausto Campoli, indigenista, com larga experiência em
convivência com comunidades indígenas, co-diretor do filme "Yãokwa - uma Cultura
ameaçada", com exibição do mesmo e colóquio sobre união comunitária e religiosidade,
permitindo um paralelo entre a cultura da Festa do Divino e a relação com os espíritos dos
Enauenê-Nauê ;
c. nível latino-americano: oficinas, apresentações e encontros com o grupo de música Chilena,
Merkén e com a cantora e professora de voz Annie Murath, da Universidade do Chile,
promovendo intenso mergulho de convivência, aprendizado e co -criação.
Estes eventos deram um contorno mais lúcido aos participantes do projeto, situando-os, e ao
projeto, num contexto local, nacional e latino-americano. Inclusive, artistas de Pirenopólis,
participantes das Jornadas foram convidados pelo grupo chileno para apresentação e oficinas a
serem
realizadas
no
Chile,
em
Janeiro
de
2012.

O trabalho se expandiu em termos de integração de linguagens, de artistas, educadores, griôs
e coordenação do Ponto de Cultura, envolvendo os participantes direta e indiretamente,
familiares, vizinhos e freqüentadores do Ponto de Cultura, numa escuta da cultura local e
integração de pessoas, linguagens, critérios, ações e valores.
As reflexões e as vivências sobre metodologias coletivas trabalhadas com todos os educadores
ao longo de todo o processo, foram os maiores benefícios que o Ponto obteve com o projeto,
além do custeio de parte das atividades desenvolvidas no semestre, da edição de um vídeo das
atividades realizadas e da apresentação dos resultados em um grande espetáculo interativo
envolvendo todos os alunos, pais e a comunidade vizinha.

Ponto de Cultura
Descreva abaixo os benefícios que o ponto de cultura obteve com o desenvolvimento do
projeto em seu espaço.
As reflexões e as vivências sobre metodologias coletivas trabalhadas com todos os educadores
ao longo de todo o processo, acrescidas dos intercâmbios, foram aos maiores benefícios que o
Ponto de Cultura obteve com o projeto, alem do custeio de parte das atividades desenvolvidas
no semestre, da edição de vídeos e slide show sobre as atividades realizadas e da
apresentação dos resultados em um grande “Cortejo Final” (vídeo em anexo), interativo,
envolvendo todos os alunos, educadores, pais e comunidade vizinha.
1- Reflexões e as vivências sobre processos coletivos trabalhados com todos os educadores ao
longo do processo. Foram feitos encontros regulares de integração da equipe, que facilitaram
a abertura de novos canais de percepção dos participantes sobre si mesmos, sobre suas
relações de trabalho em grupo e suas práticas em sala de aula.
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2- Vivências de integração com as crianças. A partir dos encontros com os educadores, foram
aplicados em classe conceitos baseados no Novo Paradigma, abrindo o leque de
experimentações e potencializando a energia criativa dos alunos.
3- Custeio de parte das atividades desenvolvidas no semestre. Alguns novos educadores da
comunidade foram incorporados a equipe de trabalho, participando na mediação das
atividades e na produção da apresentação final das Jornadas Interativas em Pirenópolis.
4- Edição de vídeo e slide show das atividades realizadas durante o projeto. Quase todas as
etapas do projeto foram registradas em fotos e vídeo, possibilitando a memória do
desenvolvimento das atividades, assim como sua divulgação ampliada.
5- Aprofundamento sobre todas as facetas da Festa do Divino. Em Pirenópolis, a Festa do
Divino constitui-se num grande mosaico de manifestações agregadas (folias, procissões,
reinados, reizados, catira, congada, congo, pastorinhas, contra-dança, cavaleiros, mascarados
...) sendo a expressão cultural mais expressiva e mais complexa da cidade. As vivências
realizadas com educadores e alunos nas estações das Jornadas, proporcionaram o
sentimento profundo de reconhecimento, valorização e orgulho sobre cada uma dessas
manifestações tão entranhadas na alma do cidadão pirenopolino.
6- Os intercâmbios e a contextualização. Começamos por apresentar a relação da Festa do
Divino com as outras comemorações e instâncias da comunidade de Pirenópolis e da região
circunvizinha, com a Dra. Tereza Caroline Lobo; depois passamos perceber a relação entre
comunidade e religiosidade, num paralelo com a cultura dos Enauenê-Nauê, através de
encontro e exibição de filme com Fausto Campoli, e, por último, mergulhamos num âmbito
latino americano, na vocação continental para a criatividade, produção e ação coletivas, com
vivências, oficinas e apresentações com o grupo de musica chileno Merken e a cantora Annie
Murath.
7- Apresentação dos resultados em um grande espetáculo interativo – “Cortejo Final” envolvendo todos os alunos, educadores, pais e a comunidade vizinha. O ápice do projeto foi o
Ponto de Cultura poder compartilhar as vivências realizadas com a comunidade. Em um grande
dia festivo todos puderam mergulhar no universo da Festa, cantando, dançado, observando e
compartilhando em celebração ao Divino Espírito Santo.

O PROJETO E A COMUNIDADE LOCAL
Descreva abaixo como se deu a relação entre o projeto, o artista e a comunidade. De que
forma a realização do projeto contribuiu para o desenvolvimento artístico e sócio-cultural da
comunidade, do Ponto de Cultura e do artista.
Nosso trabalho já havia se iniciado em meados de 2010, com reuniões periódicas de
preparação de uma pequena equipe (4 pessoas, incluindo a mim) para os valores, critérios e
ações dentro dos padrões do Novo Paradigma. Com o vislumbre do prêmio, iniciamos as
Fundação Nacional de Artes - Centro de Programas Integrados
Prêmio Interações Estéticas – Residências Artísticas em Pontos de Cultura 2010
Relatório de atividades

reuniões e escuta com a equipe do Ponto de Cultura - direção pedagógica e administrativa.
Assim o Projeto - Jornadas Interativas em Pirenópolis - tomou o contorno adequando minhas
proposições às sugestões, necessidades e desejos dos participantes da equipe inicial e do
Ponto
de
Cultura,
em
especial.
Assim que o projeto se iniciou, a partir de janeiro de 2011, Cristina Campos, professora do
Criarte da COEPI, e participante da equipe inicial, passou a mediar o diálogo entre artista e
Ponto de Cultura, fazendo um importante trabalho de tradução e orientação.
Começamos com uma primeira vivência para os educadores e direção da COEPI, instigando a
percepção pessoal, integração da equipe, de linguagens e com as manifestações da Festa do
Divino.

Desta primeira vivência os educadores partiram para as oficinas com novo olhar e observando
como adequar as atividades pedagógicas à proposição das Jornadas Interativas. Assim tanto os
planos de trabalho foram sendo avaliados, transformados e revisitados, com a colaboração do
que chamamos de Dr.Escuta ( eu e Cristina Campos), e os alunos/participantes das oficinas
foram estimulados a se escutarem, a criarem coletivamente e a expressar suas experiências
relativas
à
Festa
do
Divino.

As oficinas promoveram um olhar criativo sobre várias facetas vividas pelos participantes. No
Teatro, a história se passava no dia das Cavalhadas, acolhendo, assim, todas as atividades
desenvolvidas pelas outras oficinas: na dança, a coreografia adotou as carreiras dos cavaleiros
no campo, relembradas, vividas e recriadas pelas alunas; na música, a Bandinha de Couro, com
suas melodias pueris tocadas por sax, foram a inspiração para a turma da flauta e percussão;
as máscaras usadas pelos mascarados foram também lembradas e feitas em jornal,
estimulando a reciclagem; as verônicas - doces típicos da festa, com a estampa do Divino
Espírito Santo - foram recriadas em cerâmica; o portunhol foi aceito e incentivado em texto
escrito, e assim por diante.

Outras vivências foram realizadas, no decorrer do processo, para atualizar, em nível mais
profundo, a integração entre os educadores e consequentemente, entre os alunos e
participantes do Ponto de Cultura.
Devemos
destacar
outras
atividades
que
se
integraram
ao
projeto:
1. Intercâmbios: palestra e conversa sobre a Festa do Divino, com Dra. Tereza Caroline Lobo;
encontro sobre união comunitária e religiosidade, com o indigenista Fausto Campoli, que
trouxe o filme "Yaõkwa" (do qual foi co-diretor), sobre os Enauenê-Nauê; oficinas e
apresentações que estimularam o tema da criação e produção coletivas, com o grupo chileno
de
música
Merkén
e
a
cantora
e
professora
Annie
Murath.
2. A cobertura de divulgação, as entrevista para a rádio comunitária local e para o informativo
da COEPI, se configuraram como momentos de reflexão sobre o processo, nos surpreendendo
pela profundidade e comprometimento dos participantes educadores, crianças, jovens,
direção do Ponto, pela expansão das ações propostas e pela riqueza do material produzido.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS
Descreva abaixo as dificuldades encontradas e como elas foram solucionadas. Caso elas não
tenham sido resolvidas, a que você atribui a sua não solução.
O principal obstáculo está ligado ao contato anterior que os participantes tenham tido com os
critérios e valores do Novo Paradigma. Ao início do projeto, algumas propostas estavam ainda
fechadas, os educadores encontraram algumas dificuldades em ouvir, de fato, os alunos e
participantes. Com consultas individuais junto ao Dr. Escuta (representado por mim e pela
mediadora Cristina Campos), através das vivências e dos intercâmbios, todos foram se abrindo
a novos horizontes de escuta, atuação e criação junto aos alunos, junto aos colegas, na
abordagem do tema e na sistematização e reflexão sobre a prática.

Com muito amor, compreensão e abertura por parte de todos, o projeto Jornadas Interativas
em Pirenópolis, cumpriu a sua meta de dar importância aos passos do processo de trabalho,
acreditando que esta atitude contribui para o exercício da plena expressão dos participantes,
promovendo uma plenitude cidadã, uma possível cura social, e produz eventos de arte
inusitados, posto que reúne e desperta as potencialidades dos envolvidos e da comunidade ao
redor.

Fotos

1. Oficina CRIARTE – vivência “Eu Sou um Outro Você”.
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2. Oficina de música com o Grupo Merkén, com crincas da COEPI e da Escola pública.

3. Griô João Pé de Chumbo sendo fotografo e entrevistado para vídeo, na COEPI.
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4. Oficina de Culinária, na COEPI.

5. Máscaras de mascarados, confeccionadas pela crianças da COEPI.
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Anexos:
01- Merkén
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02 - Seqüências Didáticas trabalhadas:

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 01 CRIARTE
Festa do Divino - Ouvindo e criando estórias
Coordenadora: Isabella
Número de aulas: 13
Objetivo: (O que quero atingir com meus alunos?)
Descobrir novos elementos (relacionados ao processo de preparação e execução) das
manifestações tradicionais relacionadas à Festa do Divino.
Recriar com as crianças uma história baseada no livro “Cavalhadas de Pirenópolis” de Roger
Mello.
Apresentação: (motivar os alunos com explicação sobre o tema e o que será feito na aula).
Abrir conversa na roda sobre a Festa do Divino. O que mais gostam da festa? Quem já
participou de algum dos folguedos? Quem lembra uma música? Quem vai participar este ano?
Explicar que estaremos de agora até o período da Festa, descobrindo e experimentando coisas
antigas e novas coisas relacionadas à Festa. Fazendo visitas, cantando, dançando, tocando,
fazendo flores, comidas...
Desenvolvimento: (descrever como a atividade será feita, como um passo a passo).
Aula 1. Contar o livro “Cavalhadas de Pirenópolis”.
Mostrar o vídeo de mesmo nome, contextualizando a participação da COEPi no processo de
produção do filme, a participação dos alunos na carroça com máscaras feitas por eles próprios,
a preparação do elenco infantil, a produção dos objetos de cena.
Conversar sobre o que acharam. Se reconheceram alguém. Se sabem o nome do cortejo que
aparece no filme (Congada e Congo) e o que mais que conhecem que não aparece?
Materiais necessários: livro, filme, aparelho de DVD.
Aula 2. Recontar a história do livro com a ajuda dos alunos, lembrando a sequência de cenas e
acontecimentos.
Fazer uma dramatização livre (sem figurino) procurando o envolvimento de todos os alunos.
Além dos personagens principais, tem grupos de mascarados e cavaleiros que podem
acomodar todos. Nesse primeiro momento o professor é o narrador e auxilia cada personagem
com os versos.
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Explicar que repetirão este processo em outras aulas, alternando papéis para que todos que
quiserem tenham oportunidade de experimentar outros personagens.
Aula 3. Confeccionar mandalas do Divino. Introdução para estandarte na aula 10.
Contar e perguntar sobre o símbolo maior da Festa do Divino. A importância e significado da
pomba, as cores, as bandeiras, mastros etc... Fazer pequenas mandalas de recorte e colagem
de papel com imã no verso para serem expostos na geladeira das casas dos alunos.
Material: papel branco, tesouras, lápis e giz coloridos, imã plano.
Aulas 4 e 5. Recontar a história do livro com bonecos de fantoche, inserindo novos
personagens da festa, com os quais o personagem principal contracena.
Incentivar a participação dos alunos nas partes cantadas.
*Entrevista com Jessica (moça que interpretou Lucinda no filme) que poderá recitar trechos
dos versos falados por ela no filme, responder perguntas das crianças e contracenar com elas.
Após a história, cada criança irá confeccionar um fantoche de um personagem da Festa (de
sacos de pipoca), com incentivo para novas inserções de outras manifestações.
Em grupos de 4 a 5, alunos inventam uma história com os fantoches produzidos e apresentam
para a turma toda.
Materiais necessários: fantoches prontos para história, tecido para fazer cortina do teatro,
sacos de pipoca, lápis de cor, retalhos, linha, lã, cola, tesoura.
Aula 6. Iniciar processo de confecção das máscaras.
Conversar sobre origem das máscaras e a experiência de cada um sobre mascarados.
Mostrar algumas máscaras prontas.
Dar instruções sobre o processo de confecção e mão na máscara!
Material: Formas de cimento de diferentes personagens (boi, onça, gente, macaco), plástico
filme para encapar formas e facilitar retirada das máscaras, papeis usados (de diferentes cores
para organizar camadas) polvilho para fazer grude, bacias para água, tinta PVA, cola para
acabamento brilhoso, moldes de cartolina para recorte dos olhos, orelhas e enfeites.
Aulas 7 e 8. acabamento e pintura nas máscaras. Durante o processo de confecção, lembrar de
sempre cantarolar as músicas da história.
Aula 9. Retomar a historia inserindo as máscaras feitas pelos alunos, e a representação das
carreiras feitas na aula da Mari e as músicas com Vitor e Ricardo.
Aula 10. Inicio confecção do Estandarte coletivo.
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Convidar Marta e Lunildes para mostrarem alguns estandartes, grandes e pequenos e para
falarem sobre significados, bordados, elementos decorativos etc.
Iniciar confecção.
Material: tecido vermelho, linhas, agulhas, miçangas, lantejoulas, franjas.
Aulas 11 e 12. Continuidade da confecção do estandarte. Convidar Marieta e Dona Lu para
ajudarem nos bordados.
Aula 13. Culminância. A combinar com todos os demais professores.
Hasteamento do mastro...

Anexo: Novos versos a serem incorporados na história do Roger (incentivar a criação com os
alunos do encontro com outros personagens)
Percurso de Arlindo pela cidade em busca de Lucinda durante a Festa.
- Viu Lucinda meu senhor?
- Neta de Seo Argenor?
- Não, neta de Seo Zequinha.
- Ah, mora lá na Pratinha

Sabe dizer minh senhora?
Filha de Dona Florinda?
Não, filha de Dona Isadora
Sei dizer não, e agora?

Conhece Lucinda Catireiro?
Recorte cantado
“Quem tem seus amor bonito
Não se avexa de cantá
Eu não conto prá ninguém
Eu ajudo a namorar
A Lucinda foi pro campo
Esperando te encontrar” fraseado de palmas e pés
Viu Lucinda Mascarado?
- Curucucu. Me dá um dinheirinho? Curucucu.
Hoje é seu dia de sorte.
Vi Lucinda lá no camarote.
Encontro com pastorinhas. Cantado
“Boa tarde menino onça, viemos cumprimentar
Que já é chegada a hora Lucinda foi vadiar” 2 vezes
Lucinda foi pra Congada?
Cantado
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“Trabalha, trabalha, hoje é dia de trabalhar.
Lucinda já foi prá Igreja do Rosário”
Viu Lucinda Cavaleiro?
Mouro: Eu mesmo não, pergunta pro rei cristão.
Cristão: Uma de cabelo Louro? Tá lá no castelo Mouro.
Arlindo: Não, uma assim morena.
Rei: Conheço não, que pena!

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 02
FESTA DO DIVINO – espanhol e cerâmica
Coordenadora: Adela
Objetivos:
- Aprender formas e sustancias primarias
- Moldar
-Introdução ao idioma espanhol
(ampliar horizonte, diversão com companheirismo e respeito pela diversidade)
Moldar
23/03 – Começamos com massa plástica!
Pelo ovo, círculo, cobras e cruz.
Tema festas folclóricas.
06/04 – Esp: colores e: Rojo
Brincadeiras com o som “R” e “J”
06/03 e 13/03 - Moldar barro = tierra = sagrada
20/03 - Assistimos vídeo sobre a produção de VERÔNICAS
Produto: Verônicas de barro!
27/03 – Moldar massa de trigo.
Os subprodutos e o trigo integral (amido, casca, germen)
Reunir-los!
Prod: Mini-pasteis com goiabada pro lanche. Esp: cuchillo, cuchara, ita=nha
04/05, 11/05, 18/05 e 25/05 – Confecção de cavalos de pau com garrafas Pet ou com panos e
agulhas?
Pintar as pombas das Verônicas.
Misturar cores primárias → sec.
Misturar c/ branco →degradé.
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Cavalhadinha na praça do Carmo.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 03 Língua Espanhola e Modelagem
Coordenadora Adela
Eixo Temático: Festa do divino
Número de Aulas: 13
Modalidade:
Conceitos: Formas e sustancias primarias. Moldar
Recursos Materiais:
Farinha Trigo, Germen, Farelo
Barro
Tintas: primarias e branco
Pau vassoura, panos, líneas, agulhas, garrafas PET, fitas, tampinhas, botões, grampeador, fita
adesiva.
Expectativa de Aprendizagem:
Ampliar horizonte.
Diversão com companheirismo e cooperação.
Conhecimento básico e prático do idioma espanhol.
Maior compreensão do sentido das festividades folclóricas.
Avaliações e Registro:
Aulas:
1 – Junto com Isabela – “Fiesta Del Divino”
2 – Eu
23/03: 3 - Modelagem c/ masinha “Colores” – “Pascua”
06/04: 4 – Brincadeiras com os sons “R” e “J”
13/04: 5 – Modelagem com masa de pão. “PAN”
20/04: 6 – Modelagem com barro. “TIERRA”
(no lugar sagrado: “A LA SOMBRA DEL ARBOL”)
04/04: 7 – Pintar a peça (boi, pomba, verônica, cavalo, onça, flor). Sempre falando dos nomes
em espanhol. COLORES.
11/04: 8 – Cavalos de pau. esqueleto.
18/04: Costurar e decorar-lo
25/04: Corrida de cavalos... Passeio na Praça nova!
3 – Círculo – Ovo –
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4 – Rojo, Perro, Torre, Carrito, Rorillas, Barro, Carruaje, Orejas, Jabón, Jarra, Jasmin, Tejido,
Tijera, Personaje, etc.
5 – reintegrar o trigo. Amido, gérmen, farelo.
“EXQUISITO!” BUENO, EXTRAORDINARIO, EXELENTE.
“Rico”, Verónicas. SIMULADO.
6 – “Ritual” de agradecimento.
7 – Misturar as cores primarias → secundarias
Misturar com branco → degradés...
O Portunhol
Há 22 anos que vivo no Brasil. Sou filha de italianos, nascida na Argentina. Tenho 42 anos. O
seja; há mais tempo que escuto o “brasileiro” português! (Pois, o “argentino” espanhol
também é diferente...)
As lenguas existem para se expressar, e tentar ser compreendido. Elas estão vivas.
Eu acredito que o Portunhol já está madurando com cada vez mais riquezas.
Ele é uma suma de trocas. Tem vocabulário e até conjugações próprias!
Não é uma simples mistura; e sim uma criação. 1 + 1 é mais q’ 2!
Levanto esta questão porque pratíco e defendo a fusão, a união. E, porque, depois de tantos
anos de desafio, hoje me proponho diferenciar as três.
Obrigada por ter a chance de dar “aulas com espanhol”.
Adela

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 04 Culinária
Coordenadora da Oficina: Yasmim

09/05- Confecção de um livro contendo as receitas já feitas na oficina com as crianças, para
presentear as mães (dia das Mães)

16/05- O sagrado na comida: Caldo de Costela com Mandioca na Festa do Divino
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01- Conversa com as crianças:
a- O que se come na Festa do Divino?
b- Porque são preparados esses alimentos e não outros?
c- Isso tem alguma coisa a ver com o que se produz nessa época?
d- Falar da mandioca e a cultura de roça em Pirenópolis (pesquisar)
e- O que se produz com mandioca?

02- Preparação:
a- organização maior, feita pela professora antes da oficina, bem como preparação de
todo o material e ingredientes
b- organizar as crianças depois do bate papo, em equipes (limpeza do ambiente de
trabalho, colheita, lavação das hortaliças e preparação da salada, arrumação da
mesa, preparação do suco, apoio à preparação do prato principal...)
c- Equipes trabalhando
d- Arrumação da mesa (pratos, talheres, flores)
e- Convidar a todos para agradecerem este alimento, que nutra o corpo e a alma,
norteados pelos versos da folia (Mário, seo Manoel, convidar Vitor Batista, Emerson
e Alex)
f- Ao final cada um ajuda a limpar e organizar para que vivenciem verdadeiramente o
trabalho solidário e de equipe
03- Ingredientes e utensílios necessários:
a- 2 kg de tomates
b- 2 kg de costela cozida (Cris)
c- ½ kg de cebola
d- 2 cabeças de alho
e- 1 pct de açafrão
f- 4 kg de mandioca (descascada anteriormente)
g- Cheiro verde e folhas p/ a salada (tem na horta?)
h- 2 panelas de pressão grandes
i- Toalha de mesa
j- Pratos e talheres
k- Copos ou canecas
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l- 02 panos de prato
m- 02 travessas p/ a salada
23/05- Com a mandioca tudo se faz: Mané Pelado
01- Conversa com as crianças
a- Gostaram da aula passada? Do que fizeram? De como fizeram?
b- Gostaram da visita dos mestres e do agradecimento à mesa?
c- Mas... o que mais se pode fazer com a mandioca?
d- Explicar o que farão e como
e- Falar da “água da mandioca” que será guardada p/ o próximo encontro e que se
transformará em polvilho para a próxima receita
02- Preparação
a- organização maior, feita pela professora antes da oficina, bem como preparação
de todo o material e ingredientes
b- organizar as crianças depois do bate papo, em equipes (um rala e o outro segura a
bacia em que está o ralo por exemplo; um mistura os ingredientes e o outro unta a
forma ...
c- Equipes trabalhando
d- Arrumação da mesa (limpeza, canecos, cadeiras, ...)
e- Lanche e agradecimento (ver se as crianças se lembram do agradecimento da
Folia)
f- Limpeza e organização do espaço e utensílios (antes de saírem p/ o parquinho)
03- Ingredientes e utensílios necessários
a- 4 ralos
b- 4 bacias
c- Colheres grandes
d- 01 potinho com tampa p/ guardar a água da mandioca
e- 6 kg de mandioca (p/ os dois turnos)
f- Óleo
g- Manteiga
h- 2 kg de açúcar
i- 1 dz de ovos
j- 2 litros de leite
k- 1 vd de leite de coco
l- 2 leites condensados
m- canela
30/05- Polvilho: Peta
01- Conversa com as crianças
a- Gostaram da aula passada? Do que fizeram? De como fizeram?
b- O Mané pelado estava gostoso?
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c- Afinal de contas... o que aconteceu com aquela aguinha da mandioca que foi
guardada na aula passada?
d- Mostrar o polvilho explicando seu processo
e- O que fazer com esse polvilho? Explicar o que será feito e como
02- Preparação
a- organização maior, feita pela professora antes da oficina, bem como preparação
de todo o material e ingredientes
b- organizar as crianças depois do bate papo, em equipes
c- Equipes trabalhando
d- Arrumação da mesa para o lanche (limpeza, canecos, cadeiras, ...)
e- Lanche e agradecimento (ver se as crianças se lembram do agradecimento da
Folia)
f- Limpeza e organização do espaço e utensílios (antes de saírem p/ o parquinho)

03- Ingredientes
a- 2 kg de polvilho
b- 1 dz de ovos
c- Óleo
d- Sal
e- 6 saquinhos de leite
f- Tabuleiros

06/06- Esta aula está em aberto: livro com as receitas da Festa do divino ou preparação de
quitutes para amostra da “Estação de Culinária” na Festa de encerramento.
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