Relatório das Atividades
O projeto Ação Griô na Comunidade Quilombola da Lagoinha, vem
desenvolvendo várias atividades, onde são realizadas diversas ações por meio
das manifestações populares da cultura e a escola pública da
comunidade,coordenada por Romilce Rodrigues Silva, tendo como aprendiz
Griô o Sr. Zenilton Mendonças e o Mestre Griô Lídio Fonseca Araújo, com o
objetivo de promover e valorizar o saber tradicional e oral no ambiente formal
da escola, realizaram palestras, encontros, troca de informações, durante 2015
e 2016, realizandorodas de conversas, contação de histórias, apresentações
culturais, oficinas de artes e exposição de fotografias e objetos sobre a história
da escravidão no recôncavo e, aproveitando o período da consciência negra,
para discutir a história local e a importância da cultura popular para a formação
cultural, artística e educacional da comunidade quilombola da Lagoinha,tendo
como referência as conversas de como chegaram os primeiros moradoras da
comunidade. As Ações deram inicio com apresentação dos participantes e do mestre
Griô Lídio Fonseca Araújo e Zenilton Mendonças, que falaram da importância da
Comunidade Quilombola e a preservação das tradições. Mostrou aos aprendizes cada
instrumento utilizado para realização das atividades culturais, para garantir a
continuidade da história. O mestre Griô fala da importância do estudo na vida das
pessoas, e da preservação dos valores de cada localidade, mostram ainda a
importância de valorizar a agricultura familiar para aqueles moradores dali garantirem
seu sustento sem precisar sairdaquela localidade.

Anexo
Programação atividades
13/11/15 –Apresentaçãodo Projeto Ação Griôpara a Comunidade
Quilombola da Lagoinha.

27/11/15 –Evento com a comunidade, troca de experiência

11/12/15 - Exposição de Artesanato e Instrumentos: Visitação de alunos e
da comunidade

18/12/15 – CONTAÇÃO DE HISTÓRIA: contação de história sobre escravidão,
apresentação de Vídeos e trocas de experiências.

08-01-2016- Oficina sobre as tradições com as crianças e adolescentes da
Comunidade

22-01-2016- Brincadeiras e apresentações da trança de fita

12/ 02/ 16 – Palestra sobre os direitos e deveres, cumprimento da Lei Áurea
n.º 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888, foi o diploma legal que extinguiu
a escravidão no Brasil.

04/03 /16 - 14h -Roda de Conversa , apresentação cultural

25/ 03/ 16 –OFICINAS: Aula sobre confecção de instrumentos.

08/04/16 - Contação de História sobre as tradições da Comunidade
Quilombola

22/ 04/ 16 – Roda de conversa , sobre o dia da Consciência Negra

13/05/2016-Encontro com a comunidade e convidados sobre o dia da
Consciência Negra

27/05/2016- Oficina com demonstrações de uso de instrumentos musicas

10/06/2016- Oficina de Apresentação dos Jovens para Comunidade
Quilombola

