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Eixo temático: Metodologia de ensino por competência

Resumo/Introdução
As Festas Juninas em nosso Colégio são famosas por
colocar em pauta a Cultura Popular Brasileira, aliando
práticas de engajamento às questões sociais, mantendo
um clima familiar e acolhedor. No ano de 2018 tivemos
como tema norteador “Mulheres da Cultura Popular”, a
partir do qual todo o repertório, tanto musical como
artístico, teve as mulheres mestras como fonte de
inspiração.

Objetivos
- Produzir repertório artístico-musical abarcando
música, dança e artes visuais, para a produção da festa
junina envolvendo todo o colégio.
- Encontrar, contextualizar, discutir e trabalhar um
repertório de música e dança em nossa cultura popular,
no qual as mulheres fossem protagonistas, com posição
de destaque e liderança.
- Compreender o conceito de arte popular brasileira e
suas características, conhecer as principais
personalidades femininas que a representam e
reconhecer a relevância dessas mulheres em seu
campo de atuação, sobretudo na área das artes visuais.

Metodologia
Na área de música, foi realizada uma pesquisa, buscando
referências e fontes de informação sobre o objeto de
estudo “Mulheres da Cultura Popular”. Em seguida, esse
material foi classificado por grau de dificuldade e
afinidade com a faixa etária dos grupos que iriam realizar
as danças, coreografias e performances. Por fim, a etapa
de ensaios, com a participação de professoras polivalentes
e professores de educação física.

Componentes curriculares: Música e Arte

Na área de artes visuais, foram realizados estudos
acerca da Arte Naïf e da Cultura Popular Nordestina,
além de pesquisa referente às artistas apreciadas. Para
a efetivação dos estudos, foi elaborado um painel
artístico com trabalhos confeccionados pelos
estudantes.

Considerações finais
Diante dessas experiências, foi possível sensibilizar
alunos e alunas, professores e professoras,
funcionários (as) e familiares, sobre a diversidade de
manifestações existentes em nosso país e a
importância dessas mulheres homenageadas pelo
colégio. O tema escolhido possibilitou que a nossa
festa
junina
fosse
a
mais
autêntica
possível, privilegiando nossas manifestações
tradicionais, nossa cultura e nosso povo. Nossos
alunos e alunas puderam perceber que essas
mulheres, apesar de sua grande importância dentro
de seu grupo cultural, são pessoas comuns,
trabalhadoras das mais diversas áreas, além de
guardiãs de nossa cultura.
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