


OBJETO

 Realizar a iniciativa Cultural “Alagoas Nossa Terra na 
Escola” na Escola Municipal Hermínio Cardoso, no 
bairro de Fernão Velho, durante 01 ano letivo com o 
envolvimento da Comunidade Escolar – Professores, 
funcionários, pais e alunos. 

 Elencar 03 Folguedos e transmitir o conhecimento
desses através de palestras, vivencias e oficinas. O 
estudo desses folguedos permitirá ainda o desenvolver 
de habilidades dos alunos nas áreas de música, artes 
cênicas, artes visuais e ainda, incentivar o 
empreendedorismo criativo.



OBJETIVO

 Fornecer subsídios para ampliar os 

horizontes da comunidade escolar, 

provocando a reflexão sobre as 

possibilidades de TRANSFORMAÇÃO do 

indivíduo e da sociedade.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Promover o conhecimento sobre a CULTURA ALAGOANA e sua valorização;

 MOTIVAR OS PROFESSORES com a palestra “CULTURA SERVE PRA QUÊ?!!” facilitando o acesso a temas relevantes sobre a 

história e cultura de Alagoas, como Folguedos, Artes Visuais, Teatro, Dança, Literatura, Música, Gastronomia, Arquitetura 

(Patrimônio) e Artesanato;

 Motivar os professores para a inclusão dos temas culturais alagoanos em suas diversas disciplinas (INTERDISCIPLINARIDADE),

 Dar conhecimento sobre a história e especificidades de cada folguedo elencando de forma lúdica, FACILITANDO A 

COMPREENSÃO e absorção de conteúdo;

 Produzir e aplicar nas OFICINAS LÚDICAS jogos/passatempos educativos tais como Palavras cruzadas, memória, caça palavras 

entre outros com a temática abordada (FOLGUEDOS);

 DISPONIBILIZAR esses jogos/passatempo educativos nos meios eletrônicos a fim de contribuir com a educação alagoana;

 Promover o convívio de jovens e adultos com os folguedos e seus Mestres, estreitando a relação com o UNIVERSO CULTURAL;

 ESTREITAR O RELACIONAMENTO Pais x Escola x Alunos, beneficiando a relação com o bairro;

 Trabalhar a Música, a Dança, as Artes Visuais e a Moda através do aprendizado dos Folguedos elencados, desenvolvendo e 

incentivando essas HABILIDADES nos alunos;

 Criar GRUPOS REPRESENTATIVOS e capazes de manter esses folguedos na comunidade;

 Incentivar a ECONOMIA CRIATIVA na comunidade escolar como possibilidade da GERAÇÃO DE RENDA e AFASTAMENTO DA 

VULNERABILIDADE SOCIAL eminente;

 Oferecer INFORMAÇÕES TRANSVERSAIS importante sobre “cuidados pessoais” e “empreendedorismo”.

 Provocar, através do encerramento da iniciativa, o CONVÍVIO da comunidade escolar de forma construtiva;

 Realizar a “MOSTRA” do trabalho desenvolvido durante o ano.

 OPORTUNIZAR a mostra e venda de produtos artesanais – Incentivo a Economia Criativa;

 Incentivar a realização de mais EVENTOS AGLUTINADORES;

 CRIAR HÁBITO do pensar e propagar os valores culturais;

 ESTIMULAR A AUTO ESTIMA do conhecimento e reconhecimento de nossos valores;

 Dar sentido de PERTENCIMENTO CULTURAL a população do bairro de Fernão Velho;

 Possibilitar a TRANSFORMAÇÃO através do conhecimento e vivência cultural..



ETAPAS x ATIVIDADES 

TEMPO DE

ENGAJAR
TEMPO DE

CONHECER
TEMPO DE

DESENVOLVER
TEMPO DE 

COMPARTILHAR

ABRIL

APRESENTAÇÕES
❖Direção

❖Professores
❖Pais e Alunos

OFICINAS LÚDICAS
❖Pastoril

❖Bumba Meu Boi
❖Guerreiro

OFICINAS
❖Música
❖Cênica

❖Indumentária

PALESTRAS
❖Cuidados Pessoais
❖Empreendedorismo

APRESENTAÇÕES
❖Mostra Geral
❖“Feira Criativa”

MAIO - JULHO AGOSTO - JANEIRO JANEIRO - FEVEREIRO



MECANISMO

OFICINAS LÚDICAS
❖Pastoril

❖Bumba Meu Boi
❖Guerreiro

OFICINAS
❖Música
❖Cênica

❖Indumentária

PALESTRAS
❖Cuidados Pessoais
❖Empreendedorismo
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Todos os alunos 
da MANHÃ

Todos os alunos 
da TARDE

Todos os alunos 
da NOITE

PAIS
APRESENTAÇÃO

DO GRUPO 

DE 

FOLGUEDO

20 alunos MANHÃ

PASTORIL

20 alunos TARDE

BOI

20 alunos NOITE

GUERREIRO

03 GRUPOS 
ESTRUTURADOS 

FOLGUEDO

EMPREENDEDORES 

CRIATIVOS



PRODUTOS FINAIS

ESCOLA

COMUNIDADE

GUARDIÃ

DA

CULTURA

GERAÇÃO 

DE RENDA

3 GRUPOS

3 FOLGUEDOS

ESTRUTURADOS

FEIRA CRIATIVA

ATRATIVO 
DIFERENCIADO




