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CORDEL 



AUTORES 
FELIPE GIOSA DANTAS
ISADORA BELUSSO RAMOS
JÚLIA GIOSA DANTAS
LARA FERREIRA NOGUEIRA
LUCCA GONZAGA ALVES
PEDRO HENRIQUE C. DE ARAÚJO
PEDRO LUIZ F. NOGUEIRA
POLYANNA GAMA F. BISPO
RUAN VIEIRA BORGES
VICTOR EDUARDO F. RAMPAZO
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FOTOGRAFIA: MICHELE
SODRÉ

LOCAL: COLÉGIO MULTI
TURMA: 4° ANO

ORGANIZAÇÃO GRÁFICA:
MICHELE SODRÉ

COORDENAÇÃO DO
PROJETO: ÉRIKA

CRISTHINA E ROSANA M.
PEREIRA

DIRETORA PEDAGÓGICA: 
 CRISTINA DAVID
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A temática do projeto surgiu,após iniciarmos o
conteúdo gênero textual cordel e os alunos

demonstrarem muito interesse em se aprofundar
ainda mais no tema. 4



Literatura de cordel é um tipo de poema popular impresso em
folhetos e sua origem vem da Renascença e de trovadores medievais

que cantavam poemas e histórias para a população não letrada.
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Iniciando a produção escrita de um folheto de
cordel! 

6  Posso escrever que" leitinho cai no ninho do   passarinho." V.E    



"Vou ler um cordel
para vocês " P..H.
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Ao continuarmos a produção do folheto de cordel, o nosso
aluno decidiu fazer a leitura de um cordel para a turma !



CORTINA DE CORDEL! 
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Iniciando os desenhos para fazer a cortina de cordel!
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Continuando  as pinturas!!!



finalizando as
pinturas da
cortina !!
"Nossa muito da hora pintar esses desenhos " J.G
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Atividadade exposta          
para aula aberta!
Principais personagens

boto

O amor rosa

Origem
Apresentações são
ferramentas de comunicação
usadas em uma variedade de
campos.
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AULA ABERTA! XILOGRAVURA DE CORDEL.
ORIENTAÇÃO  EM COMO REALIZAR A ATIVIDADE.
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Pais atentos e empenhados a
auxiliar os filhos(as) a fazer a

Xilogravura. 13
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Pais e filhos (as) pensando no que irão desenhar , para
fazer a xilogravura.



"Minha Tia também pode fazer !
"I.B"
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Recortando o
isopor para
fazer o
desenho de
cordel !
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Os alunos utilizaram a criatividade para fazer o
nosso varal! " Atividade exposta na aula aberta ". 17



" Posso fazer outro .. não gostei do meu desenho!
                                              P .A 
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Após a confecção da 
 xilogravura..concluímos a nossa atividade

da aula aberta, com um lindo livro de cordel! 19



O nosso projeto teve por objetivo,

desenvolver o gosto pela leitura e a
capacidade de escrita através da rica cultura
popular brasileira. A literatura de cordel

conta de maneira simples a vida das pessoas
humildes de nosso país, por meio dos
repentistas, e violeiros que cantavam

histórias rimadas e improvisasas de poetas
populares .

18

20


