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Escolas do Projeto Educação Patrimonial– Mestres do Mundo
N° Iniciativa Instituição Mestre Município CREDE Resumo Mediação Contatos

1 Fala Cordel Maria do Rosário 19 Dia 04 CREDE

2 Patativa do Assaré Assaré 18 Dia 04 CREDE (88) 35351162

3

Luciano Cordeiro

19 Dia 04 CREDE

4 Mestre Zé Pedro Barbalha 19 Reisado de couro, Oficinas e apresentações artísticas Dia 04 CREDE (88) 31021193

5 19 ARQUIVO NÃO ABRIU Dia 04 CREDE (88) 35716252

6 19 Dia 04 CREDE (88) 31021151

7 O Reisado em Foco 19 Dia 04 CREDE (88) 35721174

8 Mestres da Cultura SESI Mestre Raimundo 19 Dia 06 CEFET (88) 35715040

9 19 Oficina, exposição na escola e durante o evento Dia 04 CREDE SEM CONTATO

10 Farias Brito 19 Mostra cultural Dia 06 CEFET

11 Cenas da Tradição Crato 18 Dia 05 URCA (88) 31021247

12 18 Dia 05 URCA (88) 35251800

13 Resgate da Cultura Popular Crato 18 Oficinas e mostra cultural Dia 05 URCA (88) 31021248

14 Salitre 18 Dia 05 URCA (88) 35371081

Dia da 
Apresentação 

EEM Gov. 
Adauto Bezerra

Juazeiro do 
Norte

Oficinas, cordelteca, debate, montagem de uma video teca , 
exposições, aprestação artística com os alunos em sala de aula 
sobre o tema, para incentivá-los a pesquisar a história da 
literatura de cordel.

99698118 – 
(88)31021135 – 
(88)31021101

Patativa em Rede a Caminho do 
Centenário

EEIFF Maria 
Isabel

Recital, fórum, enquetes teatrais, produção de  blog, entrevistas, 
publicação de cordel, produção de programas de rádio

Valorizando o Saber da  Cultura 
Popular em J.Norte

EEFM 
Presidente 
Geisel 

Juazeiro do 
Norte

Pesquisa e produção da história do   cordel em juazeiro do norte; 
realizar uma palestra para os alunos envolvidos no projeto para 
motivá-los e socializá-los na ação prática.coletar materiais 
necessários para a produção de cordéis;realizar capacitação com 
as pessoas da comunidade que atuam nessa área (cordelistas) 
que poderão ser reconhecidos futuramente; oficina de cordel 
para os alunos;confecção de cordéis e xilogravuras;culminância 
do projeto – apresentação dos cordéis produzidos com uma noite 
de autógrafos.resgatar talentos de nossa região na cultura 
tradicional popular; visita dos alunos a casa do mestre noza;

Luciano Cordeiro 
(88) 31021100

Resgate da Cultura Popular 
através do Reisado ...

EEM Adauto 
Bezerra

Fazendo Arte com a Cultura 
Popular EEF Zila Belém Juazeiro do 

Norte

Educ. Patrimonial – Elo de 
Integração dos Mestres

EEFM D. Maria 
Amélia Bezerra

Mestre Jussiê

Juazeiro do 
Norte

Recriação, releitura em diferentes meios de expressão como 
dança, música , poesia , pintura e exposição   da cultura popular 
tradicional aprendido com os mestres documentário em video e 
power point, homenagem aos mestres colaboradores

EEFM 
Tiradentes

Margarida Maria da 
Conceição

Juazeiro do 
Norte

Pesquisa bibliográfica (estudo documental, leitura de estudos de 
textos sobre o assunt) e de campo ( filmagens, fotagrafia, 
mapaeamento dos reisado mirins do bairro jão cabral) e 
culminância do projeto em praça pública dos trabalhos realizados 
pelos alunos

Juazeiro do 
Norte

Manhã de estudos sobre cordel e literatura com professores 
voluntários

História Local e Artesanato em 
Barro

EEFM José 
Bezerra 
Menezes

Maria Cândido (artesanato 
em barro

Juazeiro do 
Norte

Da Arte do Povo, A Escola é 
Aprendiz

EEFM Gabriel 
Bezerra de Sá

(88) 35442921 (88) 
99221470

EEEP Gov. 
Virgílio Távora

Discussão sobre fotografia e cinema  oficina de cordel oficina de 
xilogravura pintura em muro da temática de cultura popular 
oficina de construção de pífanos

Um Museu Vivo de Saberes e 
Sabedoria

EEFM Antônio 
Mota

Antonina do 
Norte

Sensibilização com alunos e profesores sobre tema; 
mapeamento do mestres da cultura da localidade; exposição de 
biografias;  apresentação dos mestres

EEFM Dom 
Quintino Aldemir

Lagoa dos Crioulos: 
Revitalizando a História, Crenças, 
Costumes...

EEEFM José 
Waldemar de 
Alcantara

Mestra Expedita 
( benzedeira, raizeira ); 
mestra  Né Chagas, 
mestra Neta ( reisado ); 
Maria do Céu e Maria Elói 
contadores de história

Seminário, entrevista, apresentação artísticas, danças, paródias, 
poemas , festival de música afro brasileira, apresentação dos 
brincantes
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15 Crato 18 Dia 05 URCA (88) 31021278

16

Silvino Granjeiro

19 Dia 05 URCA (88) 31021101

17 Assaré 18 Dia 05 URCA (88) 35351009

18 Potengi 18 Dia 05 URCA (88) 35381820

19 Valores e Cultura na Escola
Seu Antônio

18 SEM INFORMAÇÂO Dia 06 CEFET (88) 99079108

20 Fazedores da Cultura
Angelita

Altaneira 18 Dia 06 CEFET (88) 35481126

21 Araripe 18 Dia 06 CEFET (88) 35301539

22 Tarrafas 18 Dia 06 CEFET (88) 34591072

23 Crato – Berço da Cultura Crato 18 Dia 06 CEFET (88) 31021290

24 Cidadania e Formação Cultural Barbalha 19 Dia 06 CEFET (88) 35321551

Santo de Casa Também Obra 
Milagre

EEFM 
Teodorico 
Teles de 
Quental

Padre Agio ( musica ), 
Zulene Galdino ( lapinha )

círculos de cultura, esquetes, performances, danças, cordéis, 
paródias, teatro, contação de histórias. mesa redonda com os 
mestres estudados, formação de um grupo da lapinha execução 
da lapinha acompanhada pela música erudita, ofinas de música, 
apresentação para a comunidade

História e Memória de um Mestre 
Cordelista

EEF Amália 
Xavier

Juazeiro do 
Norte

Levantamento de fontes bibliográficas,  leitura de textos 
informativos,  recitações de cordel,  mostra da produção de 
xilógravuras,  pesquisa sobre a história  da escola     produção de 
cordel e xilogravura;   

Labacé de Poemas de Geraldo 
Gonçalves

EEFM 
Raimundo 
Moacir Alencar 
Mota

Geraldo Gonçalves 
(poetas)

Rodas de leitura;  oficinas de produção de textos literários; 
entrevistas com o mestre e membros da academia da poesia 
popular patativa do assaré; apresentação em programas nas  
rádios comunitárias da cidade;  seminário sobre a vida e a obra 
de geraldo gonçalves;  criação de blog na internet;  aquisição do 
acervo para a biblioteca da escola; sensibilizar e reivindicar das 
autoridades competentes a publicação das duas obras inéditas 
do autor.

Conc. De Educ. Patrimonial 
Mestres da Cultura

EEFM Menezes 
Pimentel

Antonio Luiz de Sousa 
(reisado de caretas)

Divulgação do projeto junto à comunidade escola,seleção de 
alunos para atuarem no projeto.realização de palestra pelo 
mestre do reisado de caretas para a comunidade 
escolar.pesquisa da origem do reisado de caretas. pesquisa da 
origem do reisado de caretas.realização de oficinas para 
confecção de máscaras e figurino utilizados pelo grupo. criação 
de um grupo de reisados na escola construção de personagens 
do reisado de caretas em miniaturas. exposição dos materiais 
confeccionados e apresentação de atividades artísticas. criação 
de um blog para divulgação das atividades realizadas pelo grupo 
reisado de caretas do sassaré e outros grupos culturais do 
município.

EEIF Padre 
Azarias 
Sobreira

Campos 
Sales

EEFM  Santa 
Tereza

Socialização do seminário de cultura tradicional promovido pela 
secretaria da cultura do estado; identificação de 05 mestres da 
cultura no município; pesquisa documental e via internet

Patrimônio Cultural enquanto 
fonte de conhecimento e como 
instrumento de construção da 
identidade sócio-cultural da 
comunidade escolar

EEFM Dona 
Carlota Távora

Wilson de gaú (poeta) 
mestre salur ( artesanato 
de cipó)

Oficinas, debates, visitas dos mestres á escola aula de campo:  
visita à casa do mestre salu

Cem Anos de Patativa no 
Artesanato em Miniatura

EEFMD Emília 
Ferreira de 
Oliveira

Raimundo alves 
berlarmino Oficinas; exposição de artesanatoem madeira ;palestras

EEFML Bezerra 
de Farias

Levantamento histórico-cultural do reisado, maneiro-pau, 
quadrilhas, festa do judas, dança do coco, cirandas, literatura de 
cordel entre outras. pesquisa bibliográfica , documental  e de 
campo

EEFM Josefa 
Alves

Antônio José da Silva - 
reisado de congo ; Alzira 
Maria da Conceição Silva - 
lapinhas

Estudo e pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico do nosso 
município;seminários que abordem temas: sobre o patrimônio 
cultural em toda a sua expressão;criar em nossa escola o jornal 
escolar colocando a cidadania como eixo de mudanças social, 
cultural e educacional; fundar o conselho escolar para preservar 
e cultuar “o pau mirim” patrimônio histórico do nosso município 
(futuros carregadores do pau da bandeira).


