ANEXO SARAU CULTURAL – 30/11/2015
O sarau é um evento cultural onde as pessoas se encontram para se manifestarem artisticamente. É um
momento para a soma de conhecimentos, descobertas e vivências coletivas.
Além disso, o sarau estimula tomada de consciência , pois a cultura desperta a sensibilidade das pessoas
para à sua volta e as estimula a refletir a partir de outras linguagens.
Logo, como está presente no contexto escolar, o sarau contará com dança, música, poesia , performance
, leitura dramatizada e intervenção poética.
Objetivos:
 Contribuir para que os alunos conheçam e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma
reflexiva e funcional com autonomia, sendo protagonistas em suas ações.
 Oportunizar o uso da linguagem em diversas situações.
 Despertar no aluno o gosto pela leitura desenvolvendo o comportamento leitor.
 Expor os trabalhos realizados em sala de aula.
Justificativas:
Constituir-se-á do fechamento dos trabalhos realizados durante o projeto do PIBID, com a participação da
equipe escolar, alunos e comunidade; sendo uma maneira de socializar o projeto com a comunidade.
Público alvo:
Professora coordenadora, professora supervisora, pibidianas, gestores, comunidade, professores, funcionários
e alunos da escola conveniada.
Competências e Habilidades:







Posicionar-se como protagonista de ações que contribuem para o bom aproveitamento do espaço
escolar.
Valorizar e aperfeiçoar a oralidade.
Aprender a expressar-se num grupo.
Recitar poesias e contar histórias.
Apresentar leitura dramatizada e performance.
Desenvolver a arte visual a partir de intervenção poética.

Avaliação
O processo de avaliação será contínuo, diagnóstico e processual e acontecerá no decorrer do
desenvolvimento do projeto, tendo como critérios as habilidades e competências desenvolvidas pelos alunos,
no decorrer das atividades, apresentação dos trabalhos em grupo e individual durante a preparação e
execução do Sarau Cultural na escola conveniada.

Foto 1 – Equipe do subprojeto de Letras.

Foto 2 – Explanação das ações do PIBID realizado pelas pibidianas.

Foto 3 – Apresentação musical ao som de violino com o aluno Guilherme, do 9º ano A.

Foto 4 - Leitura do texto de autoria : A grande conquista feita pela aluna Brenda, do 6º ano A.

Foto 5 - Leitura do texto de autoria : União de raças, da aluna Stefani, do 6º ano B.

Foto 6 - Leitura dramatizada pelo aluno Vitor Hugo, Vinicius Galvão, Murilo, Douglas Alves e
Renan – 7º ano A

Foto 7 – Improviso na dança com os alunos do 7º ano B.

Foto 8 – Causo com os alunos do Bruno, Paulo e professor José Luis.

Foto 9 - Coreografia da música A cor do Brasil com os alunos do 8º ano A.

Foto 10 - Apresentação musical: 6º ano A: Alfabeph song

Foto 11 - Apresentação Musical 6º ano B: Happy day

Foto 12 – Performance com os alunos Guilherme, Sérgio e Leonardo do 9º ano A.

Foto 13 – Brincadeira de criança com os alunos do Ensino Médio.

Foto 14 - Declamação de poema feito pela aluna pibidiana Lorena.

Foto 15 - Encenação do conto: As mãos dos pretos (Alunos dos 7ºs e 8º ano)

Foto 16 – Encenação da música: Pelados em Santos, feita pelos alunos do Ensino Médio.

Foto 17 – Intervenção Poética feito pelo aluno Pedro e alunas Lorena e Letícia.

Foto 18 – Participação da equipe escolar, comunidade e alunos.

