LETRAS - SARAU CULTURAL
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.
IV SARAU CULTURAL
No dia 23 de novembro de 2017, ocorreu, no Teatro Municipal de
Fernandópolis, o IV Sarau Cultural, organizado pela professora supervisora do PIBID
Cristiane Pinheiro junto aos pibidianos e equipe da área de Linguagens e Códigos.
O evento foi iniciado com a apresentação da Orquestra de Sopro de
Fernandópolis, regida pelo maestro Luís Fernando Paina.
Na sequência, a equipe PIBID evidenciou as ações que foram desenvolvidas nas
turmas dos 6ºs anos junto à professora supervisora Cristiane Pinheiro.
Embora o Sarau cultural seja uma ação do PIBID, que em 2017 trabalhou com os
6ºs anos, houve a participação de todas as séries do ensino fundamental e Médio da
escola.
Nos 6ºs anos, os alunos Lara e Igor cantaram a música Trem bala, de Ana Vilela.
Apaixonamo-nos com o poema: Ou isto, ou aquilo de Cecília Meireles, recitado pela
pibidiana Daniele Galdino e a aluna Estefani. Alegramo-nos com as alunas do 6º B
interpretando a música: História de uma gata, de Chico Buarque e a representação da
cantiga de roda Se essa rua fosse minha.
Fomos agraciados pelos os alunos dos 7ºs anos com o jogral Nordeste, aqui é meu
lugar, de Carlinhos Cordel e a música: Literatura de Cordel, de Francisco Diniz.
Nos 8ºs anos, os alunos cantaram a música Era uma vez, de Kell Smith e
dramatizaram o texto Assalto gramatical, do grupo “Os Melhores do Mundo”.
Alunas do 9º ano apresentaram uma dança com a música Todo mundo, de Gaby
Amarantos.
No Ensino Médio, os alunos da 1ª série apresentaram um jogral do cordel O
perdão não faz fraco ou covarde, faz forte, faz livre e tolerante, de Bráulio Bessa. Os
alunos da 2ª série A dramatizaram o poema Navio Negreiro, de Castro Alves. E os
alunos da 3ª série encenaram o poema Gritaram-me NEGRA, de Victoria Santa Cruz.
E, para finalizar esse grandioso evento, assistimos à peça teatral: Nem tudo está
azul no país azul, de Gabriela Rabelo.
Figura 1. Nota publicada sobre o Sarau.

Figura 2. Equipe PIBID

Figura 3. Entrada do Teatro Municipal.

Figura 4. Público lotando o Teatro Municipal.

Figura 4. Lara e Igor do 6º ano cantam a música Trem bala, de Ana Vilela

Figura 5. Alunas do 6º ano interpretando História de uma gata, de Chico Buarque

Figura 6. Alunas do 6º ano interpretando a cantiga do roda Se essa rua fosse minha.

Figura 7. Alunos do 8º ano dramatizaram Assalto gramatical, do grupo “Os Melhores
do Mundo.

Figura 8. Os alunos da 2ª série A dramatizaram o poema Navio Negreiro, de Castro
Alves.

Figura 9. Encenação da peça Nem tudo está azul no país azul, de Gabriela Rabelo.

Figura 10. Nos bastidores do teatro

Figura 11. Equipe PIBID comemorando o sucesso do SARAU

