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Relatório da Disciplina de artes, referente aos trabalhos desenvolvidos sobre a
Cultura Afro, Professora Neide

A Disciplina de arte em sua temática aborda a História e cultura Afro-Brasileira, e a
importância de trabalhar a data do dia 20 de novembro como “ Dia Nacional da
Consciência Negra”, o desenvolvimento dos trabalhos no decorrer do ano letivo tem por
objetivo mostrar a contribuição do povo negro na economia, política e cultura da História
do Brasil, despertando a consciência de igualdade racial.
Na 5ª série do período da tarde foram confeccionadas máscaras com atadura
gessada, nas quais foram feitas pinturas africanas, onde os alunos aprenderam que as
máscaras tem um significado místico e importante na arte africana, sendo usadas nos
rituais e funerais. As máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metais, onde o
material mais utilizado é a madeira, acabamos optando pela atadura gessada por ser um
material mais acessível aos alunos. Os alunos da 5ª e 6ª séries do período tarde
fizeram pesquisas na internet sobre a origem da capoeira e culinária Afro-Brasileira, assim
confeccionaram cartazes com os materiais pesquisados, adquirindo conhecimento sobre
essa cultura. Esses alunos foram incentivados a freqüentar aulas de capoeira que são
ofertadas no salão comunitário Ovídio Luiz Franzoni duas vezes por semana .
Alunos da 6ª e 7ª séries e 1º ano do ensino médio desenvolveram dança com a
música: O som e canto de Moçambique, sendo essa dança incorporada a música. A
dança de Moçambique é de origem africana aproveitada na catequese , em particular
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, este canto é um louvor a São Benedito e para
dançar são usados bastões, reco-reco, pandeiros e rabeca. Montamos a nossa dança
com uma coreografia diferente e com uma música com som de pandeiros fazendo assim
uma junção.
No 1º ano do ensino médio no conteúdo do 3º bimestre, Arte Brasileira, foi feito a
junção da cultura Afro-Brasileira com o conteúdo da missão Artística Francesa, onde o
pintor histórico Debret, retratou em suas obras uma simples visão de um país exótico,

criando uma obra histórica, mostrando com detalhes minuciosos, os cuidados da
formação cultural do povo e da nação brasileira. Em 1835 concentra-se na representação
dos escravos, no pequeno trabalho urbano, trabalhadores e práticas agrícolas da época.

Para finalizar os trabalhos do ano letivo, estando próximo o dia 20 de novembro, foi
trabalhado em todas as turmas, o filme “ Vista Minha Pele” e mais alguns depoimentos
apresentados nas oficinas do último simpósio em Faxinal, depois do filme foi colocado em
questão como se sentem os alunos de cor de pele diferente dentro da sala de aula, e a
importância de se trabalhar na escola a Lei sobre o sistema de cotas raciais, mostrando
como o governo está contribuindo para que o aluno negro tenha seu direitos garantidos a
uma faculdade e concursos públicos.
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Relatório da Disciplina de geografia, referente aos trabalhos desenvolvidos sobre a
Cultura Afro, Professora Suely Terezinha Bessani Martins.
Os alunos das 6ª séries da manhã fizeram pesquisas na internet sobre a culinária
Afro Brasileira, o tema foi debatido na sala de aula. Foi exposto que cruzando as águas
do atlântico, a culinária africana, herança dos negros trazidos para as terras brasileiras,
misturou-se aos temperos e sabores dos indígenas e dos portugueses que aqui viviam.
Das adaptações e recriações dos alimentos e das técnicas culinárias, nasceu a culinária
afro-brasileira.
Os alunos apresentaram a pesquisa e os pratos da culinária afro-brasileira mais
consumidas no Brasil e principalmente no nordeste do Brasil, Passaram receitas desses
pratos para os demais alunos.
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I Mostra da Cultura Afro-Brasileira

No dia 20 de novembro onde se comemora o “Dia Nacional da Consciência Negra
no Brasil, foi dado ênfase a data com a seguinte programação:
−

Os alunos da 6ª série da professora Suely, mostraram uma oficina, apresentando
pratos e alimentos da culinária Afro-brasileira, com explicações sobre sua origem e de
como são preparados.

−

Foram expostos numa 2ª oficina, cartazes sobre a capoeira, culinária e máscaras,
confeccionadas pelos alunos do período da tarde com alguns alunos explicando a
origem e história da capoeira.

−

No intervalo foi servido uma deliciosa feijoada, com arroz, salada de couve e suco de
laranja onde os alunos puderam saborear este prato maravilhoso.

−

Após o recreio foi apresentado a dança das alunas Alessandra, Mariana, Marisa e
Keila, que fizeram uma bela apresentação mostrando a beleza e o gingado dos
negros.

−

Para finalizar a apresentação foi mostrado o jogo de capoeira dos alunos que fazem
aulas no salão comunitário, os mesmos puderam mostrar um pouco deste jogo e os
instrumentos utilizados para a execução do mesmo.
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