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7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma ferramenta que pretende auxiliar o professor na construção da 

autonomia dos estudantes permitindo que eles ampliem o conhecimento dos assuntos abordados nas 

diferentes disciplinas, conectando saberes, promovendo debates e incentivando a formação de 

cidadãos críticos.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e das habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para os alunos.   

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir sob uma perspectiva integradora e ao mesmo tempo 

contemplar a realidade na qual os estudantes estão inseridos. 

Esta coleção propõe um projeto integrador por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos 

de conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento, assim como tem o objetivo 

de favorecer o desenvolvimento das seguintes Competências Gerais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas.   

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.   

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar 

e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo.   

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
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disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 

ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade 

humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – p. 9-10. 

O tema deste projeto é diversidade cultural. Além de articular diferentes áreas do 

conhecimento e oferecer aos estudantes a possibilidade de desenvolver habilidades diversificadas, a 

escolha desse tema visa ampliar o entendimento sobre as manifestações tradicionais brasileiras.  

 

Título: Arte e oralidade 

Tema Diversidade cultural 

Problema central 
enfrentado 

Como a arte pode nos colocar em contato com a cultura tradicional brasileira? 

Produto final Feira literária. 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar a disciplina Arte, unidade temática Teatro, com 

Língua Portuguesa. Para isso, será desenvolvido o tema diversidade cultural, enfatizando a literatura 

de cordel como importante manifestação tradicional brasileira. Nas atividades, os alunos vão conhecer 

e explorar a literatura de cordel e suas características fazendo leituras, análises, elaboração de textos, 

escrita e interpretação de poemas. Também vão produzir gravuras para acompanhar seus poemas. 
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A indicação de obras, artistas, assim como outros materiais de apoio, é apenas sugestão. Você 

também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais familiaridade ou que sejam 

de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter 

o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos  

• Reconhecer a literatura de cordel como Patrimônio Cultural Brasileiro. 

• Desenvolver recursos da fala e expressões faciais e corporais para a interpretação de um 
cordel.  

• Desenvolver processos individuais e coletivos na produção de texto, folheto e gravura em 
literatura de cordel. 

Disciplina Práticas de linguagem 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Língua Portuguesa 
 
 

Leitura 

Estratégias de leitura 
Apreciação e réplica 

 

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características 
dos gêneros e suportes –, romances infanto-
juvenis, contos populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e africanas, 
narrativas de aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 
quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e 
fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, 
poemas visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores.  

Produção de textos  

Construção da 
textualidade 
Relação entre textos 

 

(EF67LP31) Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa (como quadras e 
sonetos), utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais como cadências, 
ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-
poemas, explorando as relações entre imagem 
e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica 
(poema visual) e outros recursos visuais e 
sonoros. 

Leitura 

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos expressivos 
sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de linguagem, por 
exemplo), gráficoespacial (distribuição da 
mancha gráfica no papel), imagens e sua 
relação com o texto verbal. 
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Duração 

4 Etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – Folha de papel A4, canetas, rolo de barbante, cópias de cordel de temas e estruturas diversas. 

Exemplares de cordéis podem ser encontrados no endereço eletrônico disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/biblio.html>. Acesso em: 26 set. 2018. Recomenda-se 

que, ao escolher o material para aula, você também utilize como critério a adequação dos textos à 

faixa etária dos estudantes.  

Etapa 2 – Cadernos, lápis e caneta esferográfica, folhas de papel A4, papel de seda, papel-carbono, 

rolo de espuma de 15 cm (com cabo), colher de pau, bandejas de isopor, caneta de ponta seca ou 

outros materiais para o entalhe, recipiente para tinta, papel toalha ou tecidos, nanquim ou outra tinta 

para impressão. Folheto de Silvino Pirauá de Lima. História do capitão do navio. Disponível em: 

<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Silvino%20Piraua%20de

%20Lima&pesq=>. Acesso em: 9 out. 2018. 

Etapa 3 – Cordéis produzidos pelos alunos e materiais necessários para a produção da feira literária.  

Etapa 4 – Caderno, lápis e caneta.  

 

Disciplina Unidade temática 
Objetos de 

conhecimento 
Habilidades 

Arte 

 
Artes integradas 

Contextos e práticas 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às 
diferentes dimensões da vida social, cultural, 
Política, histórica, econômica, estética e ética. 

Matrizes estéticas e 

culturais 

(EF69AR33) Analisar aspectos históricos, 
sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e 
as diversas categorizações da arte (arte, 
artesanato, folclore, design etc.). 

Patrimônio cultural 

(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
de diferentes épocas, e favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/biblio.html
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Silvino%20Piraua%20de%20Lima&pesq=
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Silvino%20Piraua%20de%20Lima&pesq=
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Etapa 1 - Apresentação da literatura de cordel 

Duração: 90 minutos 

Material e recursos necessários: Folha de papel A4, canetas, rolo de barbante, cópias de cordel de temas e 

estruturas diversas. Exemplares de cordéis podem ser encontrados no endereço eletrônico a seguir: Disponível 

em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/biblio.html>. Acesso em: 26 set. 2018. Recomenda-se que, ao 

escolher o material para a aula, você também utilize como critério a adequação dos textos à faixa etária dos 

estudantes.  

Organização do espaço: roda de conversa. Estudantes sentados nas carteiras para realizar as anotações.  

 

Parte 1 

Organize os estudantes em roda e comece uma conversa sobre cordel. Faça um levantamento 

prévio do conhecimento dos alunos sobre o assunto. Você pode orientar a discussão com as seguintes 

perguntas: 

• “Vocês sabem algo sobre cordel?” Deixe os alunos contarem o que sabem sobre o assunto. 
Peça a todos que respeitem a opinião dos colegas. Com base nas falas, esclareça que no 
Brasil o cordel está associado a uma série de manifestações tradicionais: música, literatura 
e artes visuais. Conte que a forma mais tradicional do cordel são os folhetos com poemas, 
em geral acompanhados de alguma imagem.  

• “Vocês já tiveram algum contato com cordel?” Conduza a conversa de maneira que os 
estudantes possam relatar alguma experiência de leitura ou de ter visto alguém 
declamando o cordel. Pergunte se eles se recordam da história contada ou se perceberam 
seu ritmo. Explique ainda que as rimas ajudam a pessoa que fala o cordel a se lembrar do 
próximo verso, como ocorre na música muitas vezes. Mencione ainda alguns temas do 
cordel: amor, notícias, disputas entre valentões, aventuras heroicas e fantásticas, 
acontecimentos históricos, entre outros.  

Em seguida, comente que a literatura de cordel se incorporou à cultura brasileira no século XIX 

como variação escrita da poesia de cantadores de viola. Antes conhecido como folheto, o cordel com 

imagem e texto impressos é um gênero literário que existe em outros países além do Brasil, como 

Portugal, Itália, França e México. O cordel é assim chamado porque os folhetos eram expostos em uma 

corda, espécie de varal. No Brasil, os folhetos ainda são expostos assim em feiras livres. 

Conte que o cordel foi, por muito tempo, importante difusor de informação, de 

acontecimentos cotidianos e fatos políticos. Comente também que, com o aparecimento do rádio e da 

televisão, os cordéis que faziam relatos de acontecimentos tiveram algum declínio, mas que, desde a 

década de 1980, vêm sendo recuperados por autores jovens e por pesquisas acadêmicas.  

Explique aos estudantes que, inicialmente, quase todos os autores de cordel também eram 

cantadores. Eles viajavam por fazendas, vilarejos e pequenas cidades do Sertão declamando notícias, 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

casos de amor, histórias fantasiosas e verídicas, e vendiam seus trabalhos impressos nas feiras das 

cidades. 

Mostre aos alunos que o universo do cordel exige certa desenvoltura para falar em público. 

Diga que para falar em público de modo teatral pode-se afastar da fala cotidiana, impostando a voz e 

dividindo as sílabas, dizendo as palavras da forma mais clara possível. Mencione que é importante 

perceber o momento das pausas que ajudam a criar suspense e que, assim como o som, o silencio 

pode ser significativo.  

Para aperfeiçoar a fala, organize a turma em duplas e proponha um jogo teatral em que os 

estudantes tenham de criar um diálogo improvisado a partir de um tema comum, utilizando os 

recursos mencionados acima. Peça a todos que façam uma roda e oriente as duplas, uma a uma, a ir 

ao centro para fazer seu diálogo de no máximo dois minutos. Ressalte, nesse momento, que o 

conteúdo do que dizem não é tão importante quanto o modo como devem projetar a voz claramente 

e se expressar fisicamente de modo que concorde com o que está sendo dito.  

Por fim, apresente alguns cordéis para a turma, impressos ou digitais. 

Parte 2 

Para a leitura de um cordel com a turma, inicie apresentando o título da história e mostrando 

a gravura da capa. Ajude-os a identificar a técnica utilizada para a produção da imagem. Em seguida, 

em articulação com o título, conduza a leitura dessa imagem com questões sobre os elementos que a 

compõem, de modo que os estudantes criem hipóteses sobre o provável enredo da narrativa. 

Antes de iniciar a leitura do folheto, esclareça que, mesmo os cordéis que apresentam um teor 

informativo, e que por isso são valorizados, nem sempre relatam os fatos exatamente do modo como 

aconteceram. Diga que muitas vezes são acrescentadas informações para prender a atenção do leitor 

ou do espectador. Por exemplo, para descrever um dos personagens, diz-se que era muito grande, 

com detalhes que o tornavam assustador, mas, na realidade, não era isso que se constatava. Essas 

características, próprias do texto ficcional, podem ser transmitidas aos estudantes durante a leitura 

por meio de recursos dramáticos. Você pode exagerar um pouco na expressão corporal e impostar a 

voz para que os alunos percebam como o uso de expressões faciais, olhares, modulação da voz, gestos, 

etc., podem prender a atenção da plateia. Além disso, procure fazer uma leitura em que os alunos 

sejam capazes de notar o valor da rima e do ritmo, que ajudam inclusive a memorizar e dar 

musicalidade ao texto.   

Ao final, relate que, para despertar o interesse dos ouvintes em comprar o folheto, o folheteiro 

– aquele que vende os cordéis e que pode ou não ser o autor – também chamava a atenção pelo senso 

de humor, pelo raciocínio rápido e por responder à plateia com versos de improviso.   

Pergunte aos estudantes o que acharam da leitura e se gostaram da história narrada no cordel. 

Incentive-os a apresentar as próprias impressões de modo espontâneo, respeitando a opinião de cada 

um.  
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Após a conversa, distribua folha de papel sulfite A4, lápis e canetas e proponha à turma que 

escreva um breve texto sobre a literatura de cordel, relatando o que considerou mais significativo e 

contando como foi a experiência de ouvir a leitura do folheto. Diga-lhes que podem incluir no texto a 

opinião compartilhada pelos colegas durante a conversa. 

Lembre os alunos de guardar os textos no portfólio.  

Para a aula seguinte, peça aos estudantes que tragam exemplos de literatura de cordel e que 

criem um modo de lê-lo para apresentar à turma, usando elementos do teatro como impostação de 

voz e gestualidade adequados à história. Caso os alunos não tenham acesso a exemplares originais, 

oriente-os a pesquisar em livros e sites. Eles devem copiar ou imprimir os textos em pequenos 

cadernos, que devem ser grampeados ou costurados, porque serão pendurados em uma corda. Você 

também deve providenciar cópias de cordel de temas e estruturas diversas.  

Parte 3 

Reúna os textos trazidos pela turma e os que você providenciou. Prepare um modo de exibir 

os cordéis com os estudantes. Estendam um barbante de um lado a outro na sala de aula, na altura 

dos olhos dos estudantes, para que todos possam ler. Ao final, vocês vão dispor os textos coletados no 

barbante. 

Solicite aos estudantes que formem uma roda e retomem as características do cordel 

discutidas na aula passada: diga que o cordel é uma manifestação que abrange a literatura, a música, 

as artes gráficas e o teatro e se incorporou à cultura tradicional brasileira no século XIX. Relembre que 

a literatura de cordel é produzida para ser, preferencialmente, declamada ou lida em voz alta e que, 

para despertar o interesse do ouvinte em comprar a publicação, o folheteiro, que pode ser ou não o 

autor, também chamava a atenção pelo senso de humor, pelo raciocínio rápido e por responder à 

plateia com versos de improviso.   

Em seguida, convide aluno por aluno a ler a apresentar sua leitura do cordel que trouxe de 

casa, servindo-se da modulação da voz, dos gestos, expressões e olhares para atrair o interesse dos 

colegas. Se a turma for numerosa, peça a cada aluno que leia pelo menos duas quadras. Dê a opção à 

turma de escolher um cordel mais longo para todos lerem. Explique que, neste caso, os alunos devem 

aproveitar os recursos dramáticos do colega que o antecedeu e ir ampliando o repertório. Ou, ainda, 

sugira a eles selecionar dois cordéis que configurem uma disputa e ler um e depois o outro. Lembre-

os também de que eles devem aproveitar as rimas e o ritmo do texto, na memorização e na 

musicalidade do texto.  

Todos os cordéis apresentados devem ser pendurados no barbante. Ao final, solicite aos 

estudantes que observem a exposição dos cordéis e inicie uma conversa sobre o que compreenderam 

da história lida para a turma.  
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Etapa 2 - Atividade prática em grupo: produção do folheto 

Duração: 135 minutos 

Material e recursos necessários: Caderno, lápis e caneta esferográfica, folha de papel A4, papel de seda, papel 

carbono, jornal ou papel pardo, rolo de espuma de 15 cm (com cabo), colher de pau, bandejas de isopor, caneta 

de ponta seca ou outro material para entalhe, recipiente para tinta, papel toalha ou tecidos, nanquim ou outra 

tinta para impressão. Silvino Pirauá de Lima. História do capitão do navio. Disponível em: 

<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Silvino%20Piraua%20de%20Lima&

pesq=>. Acesso em: 9 out. 2018. 

Organização do espaço: roda de conversa. Alunos nas carteiras para escrever o texto. Trabalho com tinta sobre 
uma bancada, que pode ser composta de mesas ou carteiras. 

Parte 1 

Organize a turma em grupos de quatro ou cinco estudantes. Peça a eles que conversem para 

escolher um fato curioso que tenha ocorrido com um dos integrantes.  

Em seguida, lembre-os de que há cordéis que se dedicam a relatar os acontecimentos, como 

as notícias cotidianas e os eventos políticos, e muito da sobrevivência do gênero pode estar 

relacionado à necessidade de levar informação e de compartilhar acontecimentos relevantes para a 

comunidade. Relate também que existe uma infinidade de temas desenvolvidos no cordel, como 

histórias de aventuras, disputas, confrontos e mitos. 

Escolhida a história, peça-lhes que selecionem um dos integrantes para fazer o relato oral do 

acontecimento. Em seguida, solicite ao grupo que elabore um resumo de até dez linhas da história 

relatada.  

Conte que há grande variedade de temas nos cordéis: acontecimentos políticos, histórias de 

amor, de disputas e brigas, histórias com animais que falam, cordéis jornalísticos e histórias 

extraordinárias que se assemelham à ficção científica. Procure mostrar na variedade dos cordéis 

recolhidos pelos estudantes esses temas e destaque os mais comuns. 

Parte 2 

Apresente a primeira estrofe do folheto História do capitão do navio, reproduzida a seguir, de 

Silvino Pirauá de Lima (1848-1913). Relate que esse autor, natural de Pato (PB), que viveu no Recife 

(PE), foi importante cordelista e repentista. O poema está disponível em: 

<http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Silvino%20Piraua%20de

%20Lima&pesq=>. Acesso em: 9 out. 2018. 

 

Vou narrar uma história 

Do tempo da inocência* 

De um homem que sofreu 
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Uma horrenda inclemência* 

Sem se mal dizer da sorte 

Sem faltar-lhe a paciência.* 

 

Após escrever na lousa e lê-la em voz alta, apresente a sextilha, dizendo que esta é a forma 

poética mais comum do cordel, composta de seis versos, os quais podem apresentar rimas na segunda, 

na quarta e na sexta linhas, também chamadas versos. Comente que a rima é a repetição, ao longo do 

poema, de um som idêntico ou de sons semelhantes. No cordel História do capitão do navio, as 

palavras cujos sons se repetem são “inocência”, “inclemência” e “paciência”. 

Então, recupere os resumos feitos pelos estudantes e diga a eles que deverão reorganizar a 

história em uma ou mais sextilhas.  

Oriente-os a usar a estrutura da sextilha apresentada para compor a história dos grupos. 

Ofereça aos estudantes a opção de usar como modelo cordéis já apresentados em aula ou os dispostos 

no barbante na sala de aula. Auxilie-os na elaboração das sextilhas. Reserve, então, um tempo para 

que os grupos possam compor seus versos.  

Pode ser que necessitem de mais de uma aula para concluir o texto. Por isso, recomenda-se 

que converse com os estudantes para avaliar quantas aulas serão necessárias, o que dependerá do 

envolvimento e do desenvolvimento da turma. Se necessário, o professor de Língua Portuguesa deve 

auxiliar nessa orientação. 

Lembre os estudantes de guardar os textos no portfólio. 

Parte 2 

Organize os estudantes nos mesmos grupos e peça-lhes que recuperem o resumo e a escrita 

do cordel. Deixe-os livres para criar e escrever, mas circule pela sala de aula para esclarecer possíveis 

dúvidas e acompanhar o andamento dos trabalhos.  

Depois que todos finalizarem a escrita, recorde que a literatura de cordel tem como meio 

pequenos folhetos de papel com número variado de páginas; em geral, múltiplo de oito. Explique 

também que o tamanho da página corresponde a um quarto de uma folha de sulfite. Oriente os grupos 

a dobrar uma folha de papel A4 ao meio uma vez e, em seguida, dobrá-la novamente ao meio. Oriente-

os a separar as páginas que estão ligadas às outras na extremidade superior ou inferior. Dê a opção de 

usarem linha, grampos ou cola branca para prender as páginas. Assim, terão um folheto com oito 

páginas. Caso precisem de mais páginas para totalizar 16 ou 32, podem acrescentar uma ou duas folhas 

de papel A4, dobrando-as da mesma maneira. Peça aos alunos que transcreveam as histórias nessas 

páginas reservando a primeira para a capa a ser ilustrada. 

Saliente que a gravura que serve de ilustração da capa é muito importante, pois é um atrativo 

para o leitor e é também uma síntese do conteúdo. 
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Comente que esse folheto será a primeira versão, que servirá como base para a versão 

definitiva, com texto composto à mão ou impresso. Caso os estudantes façam a opção por imprimir o 

texto, oriente-os a configurar corretamente no computador o tamanho da página e a posição da 

impressão, para que não errem nem fiquem frustrados com o resultado.  

Quando todos os folhetos estiverem prontos, organize uma roda de conversa para que cada 

grupo exponha seus trabalhos. Os colegas podem opinar, apresentar sugestões de melhorias e, se os 

autores do cordel concordarem, fazer os ajustes. Destaque os pontos positivos dos grupos e reorganize 

o trabalho com aqueles que sentiram mais dificuldades, para que estes também consigam concluir a 

atividade. 

Ao final, lembre os alunos de guardar os folhetos no portfólio e informe que, na próxima aula, 

eles vão produzir as gravuras para a capa.  

Parte 3 

Solicite aos estudantes que retomem os grupos. Recorde com eles as ações algumas 

desenvolvidas até agora: declamação e leitura de folhetos, produção de textos orais, produção de 

textos escritos e sextilhas. Explique que, atualmente, a literatura de cordel pode ser encontrada em 

outros suportes, como livros ou sites, canais de vídeo na internet, mas sua forma tradicional é o 

folheto, cujos conteúdos (texto e imagem) podem ser impressos em xilogravura ou em gravação 

mecânica.  

Informe que a palavra xilo é o mesmo que ‘madeira’ e que ‘gravura’ é um processo de 

impressão, por meio da transferência de uma imagem de um suporte para outro, com o uso de uma 

matriz. Isso faz com que a imagem original seja reproduzida invertida no papel. Em outras palavras, a 

matriz da xilogravura traz a figura invertida. Avise que eles vão usar a mesma técnica da xilogravura, 

mas com outro suporte, que pode ser isopor, placa de papelão compacta ou EVA (placa de borracha).  

Distribua os materiais aos grupos: folha de papel de seda, folha de papel sulfite A4, papel-

carbono, lápis pretos, canetas esferográficas, suporte para impressão, ponta seca ou outro 

instrumento para sulcar a matriz. Primeiro, peça aos grupos que elaborem um desenho para a capa. 

Lembre-os de que a imagem da capa deve ser atraente e ao mesmo tempo ser a síntese dos conteúdos 

do folheto. Diga a eles que devem usar a folha de papel de seda para transferir o desenho do papel 

para o suporte da impressão. Avise que o resultado da impressão é a imagem invertida em relação à 

matriz. Portanto, é preciso gravar a imagem que se pretende imprimir invertida. Prossiga a explicação 

fazendo uma demonstração do processo. Com o auxílio do papel-carbono, transfira o desenho, já 

invertido, da base escolhida para a matriz gravura (isopor, papelão ou EVA). 

Quando todos os grupos estiverem com as matrizes esboçadas, oriente-os a pressionar os 

contornos da ilustração com uma ponta-seca ou caneta esferográfica, rebaixando as áreas, tomando 

cuidado para não furar a base. Explique a eles que as áreas cavadas na matriz não entrarão em contato 

com a tinta, ou seja, as linhas ficarão em branco, na cor do papel de impressão. 
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Com as matrizes prontas, os alunos podem começar o processo de impressão. Solicite que 

ajudem a organizar a bancada de trabalho forrando-a com jornal ou papel pardo e dispondo sobre ela 

o material necessário, na seguinte ordem: papéis para impressão, matrizes para a impressão, colher 

de pau, bandeja para descanso do rolo entintado, quando não estiver em uso, bandeja ou outro 

recipiente similar com a tinta nanquim ou outra tinta de impressão, panos para desencharcar os rolos 

e limpar as mãos.  

Em seguida, diga que um trabalho de gravura se divide em três etapas: 

a) Gravação: momento em que se cava a matriz para compor a imagem. Peça aos estudantes que 

tenham cuidado ao gravar, para não se machucarem nem desperdiçarem material. 

b) Entintagem: momento em que se passa a tinta no suporte já gravado. Despeje a tinta 

nanquim na bandeja e passe o rolo de espuma na tinta. Passe o rolo na outra bandeja para 

tirar o excesso de nanquim e passe o rolinho na matriz com cuidado para não que a tinta não 

escorra onde foi cavado. 

c) Impressão: momento em que a imagem é transferida da matriz para o papel. Oriente-os a 

colocar uma folha de papel sobre a matriz e pressionar com as costas da colher de pau, a 

seguir eles devem retirar cuidadosamente o papel e estará pronta a primeira impressão. 

Comente que, caso o resultado da primeira impressão não agrade o grupo, poderão ser feitos 

ajustes na mesma matriz ou produzir outra até obter o resultado desejado. 

Acompanhe o procedimento de impressão e montagem dos cordéis. Depois de prontos, os 

folhetos devem ser expostos presos ao barbante. 

Parte 4 

Com os cordéis expostos na sala, organize os grupos para a leitura. Ofereça as opções de 

atividade: o grupo elege um integrante para declamar o cordel ou cada integrante do grupo declama 

uma ou mais quadras do cordel que produziram.  

Recorde-os dos cordelistas que usam a declamação para atrair espectadores. Para isso, 

enfatize a importância da dramatização (expressão facial, gestos, pausas, movimentação pelo espaço 

da sala de aula, boa articulação das palavras, etc.) e do ritmo da leitura ou da declamação.  

Incentive os estudantes a empregar recursos expressivos de voz (volume, ritmo e entonação 

da fala), expressões corporais e faciais de acordo com o sentido que se queira dar a cada verso ou 

estrofe. Enfatize que esses recursos influenciam no entendimento da história e prendem a atenção da 

plateia para o que está sendo dito. Se eles estiverem entusiasmados com a leitura, você pode 

incentivá-los a criar versos de improviso. Diga que todos esses recursos que adquiriram para declamar 

os cordéis são úteis ao teatro. 

Oriente os estudantes a conversar com familiares, responsáveis e amigos para convidá-los a 

assistir e a participar dos trabalhos da etapa seguinte. 
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Etapa 3 – Feira literária 

Duração: 90 minutos 

Material e recursos necessários: cordéis produzidos pelos alunos e materiais necessários para produção da feira 
literária.  

Organização do espaço: roda de conversa e espaço amplo para realização da feira literária.  

Parte 1 

Nesta etapa, você e os estudantes vão organizar uma feira literária para compartilhar com os 

colegas da escola e com outros membros da comunidade os cordéis que os alunos produziram. 

Converse com a turma sobre a escolha do espaço onde vão fazer a feira literária. Avaliem os 

lugares em que há possibilidade de ocorrer a exposição dos folhetos dos cordéis, oficina de gravura 

para o público, espaço para microfone aberto para que o público participante também possa recitar 

cordéis, barracas com gastronomia nordestina, bancada para exposição e troca de livros. Vocês podem 

considerar realizar a feira em uma quadra esportiva ou no pátio da escola. Para isso, solicite 

previamente a autorização da direção e da coordenação. Proponha aos estudantes que formem grupos 

de trabalho para viabilizar a produção. Verifiquem quais familiares, responsáveis e pessoas da 

comunidade podem colaborar com a produção da feira. 

Converse com os estudantes sobre a possibilidade de declamarem os cordéis no dia da feira. 

Peça aos grupos que escolham um integrante para declamar os cordéis que criaram. Sugira que 

improvisem alguma caracterização para informar aos espectadores da história ou dos personagens. 

Deixe-os à vontade quanto à declamação de memória, ou se se sentirem mais seguros, podem ler o 

texto para todos. Lembre-os da importância da desenvoltura ao falar em público e que eles podem 

explorar os recursos vocais e físicos, como os folheteiros fazem para atrair o público, com graça e 

versos de improviso.  

Caso queiram e seja possível, podem fazer cópias dos folhetos para distribuir aos visitantes da 

feira. Para animar ainda mais, considere a possibilidade de convidar uma dupla de repentistas para a 

festa, sem, contudo, diminuir o protagonismo dos estudantes.  

No dia da apresentação, solicite aos estudantes que cheguem uma hora antes para fazer os 

últimos ajustes e verificar se está tudo em ordem para o evento. Escolha dois alunos para realizar os 

registros da feira literária fotografando e filmando o evento.  

Em momento oportuno e posterior à feira, reúna os estudantes para uma roda de conversa 

descontraída para que todos possam comentar o que aprenderam durante esse projeto integrador. 

Pergunte como eles se sentiram em relação à participação dos familiares, dos responsáveis e da 

comunidade. 
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Etapa 4 – Avaliação e autoavaliação 

Duração: 120 minutos 

Material e recursos necessários: Fichas de acompanhamento, ficha de catalogação de objetos e materiais.  

Organização do espaço: roda de conversa  

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

alunos. Em Arte, consideramos que esses recursos devam garantir principalmente o acompanhamento 

constante do processo de aprendizado e não ser apenas indicativos de aprovação ou reprovação. O 

caráter formativo da avaliação e da autoavaliação requer registros. Assim, procure fazer registros por 

meio de textos, fotografias, filmes, anotações de falas e comportamentos dos alunos. Busque com 

esses registros identificar a relação que os estudantes estabelecem com os objetos de conhecimento 

e o envolvimento que eles têm nas atividades.  

Os alunos, por sua vez, devem organizar no portfólio da turma processos e produtos das 

atividades propostas – textos, desenhos, esculturas, fotografias impressas, arquivos digitais, etc. 

Esses registros do professor e dos estudantes podem ser usados na avaliação e na 

autoavaliação, além de contar parte da trajetória escolar dos alunos. 

Para ajudar na reflexão e na análise do que foi aprendido e experienciado neste projeto 

integrador, prepare um resumo do que aconteceu durante o processo e abra um debate coletivo.  

Em seguida ao debate, exponha na lousa os critérios que a turma deve analisar 

individualmente. Peça a eles que copiem os itens, façam a avaliação e se autoavaliem segundo os 

critérios: elogio, crítica e sugestão. Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e 

aquilo que foi desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do aluno;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  

• colaboração dos colegas nas atividades em grupos;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  

• contato com o público na apresentação.  

Sugira que o momento da avaliação e da autoavaliação comece com um elogio. Tente fazer 

com que os alunos percebam as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum 

tipo de dificuldade. Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e a 

percepção do que é possível ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor 

soluções.  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 
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