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As atividades do projeto Ação Griô Bahia sofreram um atraso, pois as escolas da rede pública
municipal entraram em greve e só retornaram no início do mês de abril de 2016.Portanto para
que o projeto não fosse prejudicado, transferimos as atividades não realizadas para as oficinas
dentro da Biblioteca juntamente com o projeto Biblioteca Viva.
No mês de fevereiro nos reunimos para organizar e planejar as atividades. No mês de março
realizamos oficinas dentro do espaço da Biblioteca com as crianças.
As oficinas consistiam em cantigas de rodas, brincadeiras jogos de versos, contação de
histórias.

As atividades com a Griô Cici foram intensivas para compensar os outros meses faltantes por
conta da greve. No mês de abril conseguimos realizar alguma atividade na escola Barão de
Macaúbas, porém a Griô não se sentiu bem nesse espaço e com a demora da volta as aulas a

professora e a diretora não se mostraram disponíveis para o acompanhamento e a permissão
do trabalho. Assim Cici pediu para que mudássemos de lugar. A única forma que achamos para
contemplar o projeto foi na Biblioteca conjuntamente com as atividades do projeto Biblioteca
Viva.
Entre os meses de Abril, Maio , Junho e Julho realizamos atividades semanais com a Griô Cici.
Todas as terças feiras pela manhã Cici contava suas histórias de vida, ensinava cantigas,
brincadeiras, jogos de verso e as histórias sobre suas profissões, latoeira, ferreira, gritadora de
leilão, líder das pastorinhas.

Oficina sobre o Griô– Levei um texto sobre Cici e explicando para as crianças o que era um Griô
e alguns versinhos que ela canta.

O texto foi lido em roda, discutido e depois Cici puxou uma roda de verso, e as crianças,
algumas lembraram de seus versinhos, outros apenas escutaram. Ao final desenharam a roda.

Oficina de jogo de verso– Nesses dias continuamos com o jogo de verso, e as crianças tinham
um desafio de trazer um versinho de casa. Algumas trouxeram, e outras foram estimuladas a
criarem seus próprios versos. Após a cantiga cada um escreveu seu versinho no papel e
desenhou o que significava aquele verso para ele.

Oficina de brincadeira de roda – Fizemos uma roda, e Cici ensinou uma brincadeira que ela
fazia quando criança.Cantando a música.
“Menina quando tu for,
me escreva lá do caminho,
se não achar papel,
nas asas do canarinho,
da boca faz o tinteiro,
dos dentes letra miúda...

Oficinas Sobre Latoeiros – Cici trouxe as anotações sobre o serviço de latoeiro. Contando passo
a passo como ela trabalhava quando era menina. Combinamos de visitar o trabalho do mestre
Ferreiro Seu Polica.

Oficina de bonecos - As crianças confeccionaram bonecos de acordo com as histórias que Cici
contou, porém alguns preferiram trazer o seu personagem para os bonecos de jornal.

Vídeos
https://www.facebook.com/rosa.grio/videos/vb.1665829209/10205559700386288/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/rosa.grio/videos/vb.1665829209/10205287495021324/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/rosa.grio/videos/vb.1665829209/10205255077970918/?type=3&t
heater
https://www.facebook.com/rosa.grio/videos/vb.1665829209/10205243773848322/?type=3&t
heater

