
PROJETO EDUCAR

Folias de Reis na Escola

EDIÇÃO 2016



OBJETIVOS DO PROJETO

• Introduzir e apresentar a Educação Patrimonial a professores
e alunos da Educação Básica: Conhecer e Preservar;

• Apresentar as Folias de Reis como um bem do Município e
como identidade histórica e cultural do país;

• Assegurar a manutenção da tradição secular das Folias de
Reis em Varginha, levando os alunos a conhecerem o seu
valor;

• Instigar o conhecimento, o resgate de valores culturais e a
responsabilidade cidadã através da prática educativa,
interativa e interdisciplinar.



ETAPAS DO PROJETO

• APRESENTAÇÃO DO TEMA E CRIAÇÃO DO CRONOGRAMA
Apresentação do projeto proposto para as atividades relativas ao projeto “Folia
de Reis na Escola”, na qual as escolas conhecerão os objetivos e a metodologia
de execução do referido projeto, sugerindo e adequando tais métodos ao
cronograma e à realidade pedagógica das instituições de ensino selecionadas.

• APRESENTAÇÃO DO TEMA AOS ALUNOS
Esta etapa contará com a presença de um funcionário do CODEPAC às escolas
para, em uma conversa breve e inicial, apresentar o projeto e suas etapas aos
alunos. Também é prevista nesta etapa aula expositiva de história, português e
artes sobre as Folias de Reis. Em dia pré agendado com as escolas, os alunos
assistirão, no Theatro Mestrinho, uma palestra interativa e uma apresentação
viva de uma Folia de Reis tradicional com uma Companhia de Reis convidada.
Ao final das apresentações, os alunos poderão demonstrar o que aprenderam
através de um debate promovido entre eles, os professores, o CODEPAC e a
Companhia convidada.



ETAPAS DO PROJETO

• GINCANA DE SANTOS REIS
Atividade interativa, realizada no Corredor Cultural, onde, em um dia pré
agendado, uma sala de cada as turmas de 7º e 9º anos participarão ativamente e
vivenciarão as Folias de Reis através da confecção e concurso de máscaras, enfeite
aos “Marungos”, Versos de Improviso, elaboração de bandeiras e preparação de
uma “Mini Companhia de Reis”. Esta etapa será realizada para cada escola em
separado nos turnos Matutino e Vespertino do mesmo dia, onde as turmas serão
divididas em três grupos que receberão os nomes dos três Reis Magos: Baltazar,
Melchior e Gaspar. Nesta gincana, será entregue os troféus e as medalhas.

• O TEXTO POÉTICO
Com o auxílio do professor de Língua Portuguesa, as turmas participantes
produzirão um texto do gênero poético, abordando as experiências, os aprendizados
e as impressões obtidas após a realização do projeto. De todas as poesias entregues
pelas duas escolas, as cinco melhores receberão premiações por participação e
desempenho.



ETAPAS DO PROJETO

• PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO E ENTREGA DOS 
CERTIFICADOS

Ao final das atividades, alunos e professores participantes receberão Fichas de
Avaliação do Aprendizado, as quais objetivam colher as impressões docentes e o
aprendizado discente proporcionado pela atividade. Os alunos e professores
participantes receberão, também, certificados de participação.

• A FEIRA DE EXPOSIÇÕES

No Foyer do Theatro Municipal Capitólio serão expostos os produtos realizados
pelos alunos durante a execução da atividade: Fotografias tiradas durante a
execução das atividades, materiais elaborados pelas equipes durante a Gincana
de Santos Reis e os textos poéticos. Nesta oportunidade, também, serão
entregues as premiações aos cinco vencedores das melhores poesias.



CRONOGRAMA

• Abril: Reunião com as Escolas e Início do Projeto
EDUCAR 2016;

• Maio: Introdução da temática das Folias de Reis
nas escolas;

• Junho: Gincana de Santos Reis;

• Julho: Feira de Exposições, entrega das fichas.



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAR “FOLIAS DE REIS  

NA ESCOLA”

Colégio Marista Colégio Master

Aulas Introdutórias nas  

Escolas

Semana de 02/05/2016 a  

06/05/2016

Semana de 02/05/2016 a  

06/05/2016

Ida do CODEPAC às  

Escolas
Dia 12/05/2016* Dia 11/05/2016**

Palestra com o Folião  

Odair Lemes – Theatro  

Mestrinho
Dia 13/05/2016 às 10 horas Dia 13/05/2016 às 10 horas

Gincana de Santos  

Reis

Dia 08/06/2016 (Das 07:30

às 11 horas)

Dia 08/06/2016 (Das 07:30

às 11 horas)

Feira de Exposições De 11/07/2016 a 15/07/2016 De 11/07/2016 a  

15/07/2016

Entrega das Fichas Até 08/08/2016 Até 08/08/2016

* O CODEPAC fará a visita ao Colégio Marista no dia 12/05/2016 no 1º, 4º e 5º horários para apresentar o Projeto

FOLIAS DE REIS NA ESCOLA para as turmas de 7º e 9º anos do Ensino Fundamental II conforme horário de aulas

informado pela coordenação.

** Pedimos a gentileza de que o Colégio Master informe os horários em que a escola estará disponível, no dia

11/05/2016, para receber o CODEPAC para a apresentação do Projeto FOLIAS DE REIS NA ESCOLA.




