Literatura e Expressões Artísticas
Intervenção: FORÇA, PESSOAS E ALMA

E.E.”Profª Anália de Almeida Bueno”
Autores e Executores: Eliana Felício de Carvalho, Silvana Moreira da Silva e Sílvia Cristina
de Abreu Mere.
Participantes: Alunos do Ensino Médio – 3º Ano A, 3º Ano B e 3º Ano C.

Objetivo: Alterar a ordem habitual de se fazer arte, buscando uma comunicação direta
com o público, através de Cândido Portinari da releitura dos poemas com a produção artística.
Justificativa: A intervenção é um dos caminhos explorados para aproximar a vida cotidiana ao tecido social, tornando a arte mais acessível ao público. Através da intervenção intitulada
“Força, Pessoas e Alma”, provocaremos reações e transformações através da releitura dos poemas de Cândido Portinari os quais nos mostram os problemas sociais, relacionando a obra e o
meio ao espaço e público.
Período de Execução: 01/08/2016 à 31/10/2016.
Obras utilizadas: “ O Circo” , “ O menino e o povoado” (Não tínhamos nenhum brinquedo),
(Saí das águas do mar), (Sentia – me quando chegava um circo), “Os retirantes”, “ O cangaceiro”, Poemas de Portinari – “ Deus de violência”, “Respirar”.
Linguagens artísticas exploradas: Artes Visuais, Música, Teatro e Poesia.
Ações:


Leitura e entendimento dos poemas do autor Cândido Portinari.



Declamação dos Poemas.



Ilustração de cada poema.



Apresentação das obras relacionadas a cada poema.



Análise de cada obra.



Intertextualidade entre poema e música, a escolha de cada aluno.

Construção/Desenvolvimento: Intervenção destacando o título “ Força” através da montagem de uma árvore seca. O lado “Social” ficará demonstrado com a intervenção do público. Já a
“Alma” será demonstrada a partir da necessidade do público em descobrir que a água é a vida.
Recursos utilizados: Livros de Poesia, Telas, Música, Data- Show, internet, Sala de Leitura e
Sala do Acessa.
Avaliação: Durante a execução do Projeto houve grande participação dos alunos, demonstrando real interesse nas atividades propostas.
Link do vídeo no youtube: https://youtu.be/FE61tLLxZJo

Diretoria de Ensino—Região Mogi Mirim
2016
https://www.facebook.com/sldemgm/

