Projeto saberes e fazeres
Mestre Griô Dona Antonia
Griô aprendiz :Gleissa Santana
Período: 01 de outubro de 2015

Nossas ações do Projeto Ação Griô foi iniciada dia 01\10 e contou com a
presença de aproximadamente 20 crianças de todos os gêneros e idades entre
04 à 15 anos. Na escola Felipe Santana Lima na comunidade do Tomba Santa Bárbara-Ba. Nosso primeiro encontro teve como objetivo falar sobre o
projeto e apresentar a Mestre Griô Dona Antônia e a Griô Aprendiz Gleissa.
A mestre Griô contou um pouco da sua historia de vida e como surgiu o grupo
da FARINHADA, em seguida assistimos a um vídeo com a apresentação do
grupo farinhada que foi criado pela Mestre Griô Dona Antônia. O projeto tem
como objetivo compartilhar experiências de saberes e fazeres da tradição oral
da mestre griô resgatando nossa cultura e conhecendo melhor o grupo da
farinhada e sua historia.
Agradeço pela compreensão e em breve enviarei outros relatos.
Griô Aprendiz Gleissa.
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Nossos últimos encontros aconteceram na igreja

e na

associação comunitária local devido as férias escolar,
contaram

com aproximadamente 40 pessoas de todos os

gêneros e idade a maioria foram crianças da comunidade e
da escola. O intuito das atividades, foi

falar sobre

a

participação da Mestre Griô D. Antonia como líder da igreja
e da comunidade onde ela mora, alem disso tivemos rodas

de conversa com participação da comunidade, contação de
historias, brincadeiras e de musicas que a mestre costuma
cantar na igreja. Tanto os jovens como as crianças e
adultos participaram muito das apresentações, das musicas
historias e das brincadeiras e na realização da roda de
conversa para troca de saberes.

Um grande abraço
Griô Aprendiz Gleissa.
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