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Objetivos
"Geral: Promover ações que contribuam para aumentar o acesso ao conhecimento da cultura brasileira e
da história das suas raízes, no sentido de promover no público alvo do projeto, um maior conhecimento
das origens do samba, bem como, da identidade cultural do grupo, para um verdadeiro exercício da
cidadania.
Específicos: 1.
Ministrar aulas interativas, através de filmes, fotografias,
documentários, técnicas grupais e de teatro do oprimido, abordando conteúdos atinentes à temática do
projeto;
2.Melhorar as habilidades de leitura, compreensão e interpretação, assim como a escrita,
como forma de impulsionar o público-alvo na assimilação mais orgânica de conhecimentos no ambiente
escolar e em diversas plataformas; 3.Proporcionar às crianças, através de excursões, visitas ás
bibliotecas públicas e museus, bem como passeios para pontos históricos da região, uma vivência mais
rica no que diz respeito à apreensão de um conhecimento mais amplo da cultura referente ao eixo
temático do projeto;
4.Incentivar, com base na Educação Física, a prática de esportes e exercícios
físicos, visando à interação com os estudantes participantes do Projeto; 5.
Buscar ações
que visem a inclusão das famílias ao Projeto; 6.Visitar as residências nas proximidades da Agremiação,
na Bomba do Hemetério, no sentido de dar conhecimento ao projeto, e convidar crianças e adolescentes
para participarem do mesmo. "

Resumo
A Escola de Samba “Gigantes do Samba”, entidade carnavalesca, presente no carnaval do Recife, desde o
ano de 1942, tem, no seu corpo, uma bateria (grupo que vai à frente dando o ritmo) formada por mais ou
menos 40 crianças e adolescentes que, durante os festejos de Momo, têm grande destaque nas
apresentações da Escola.
Essa “bateria-mirim”, como foi dito acima, é composta de crianças e
adolescentes oriundas do bairro de Bomba do Hemetério e Água Fria, todas elas matriculadas em escolas
dessas comunidades. No contato com essas crianças, nota-se uma carência bastante acentuada, no que diz
respeito ao conhecimento da história/origem, do ritmo que está presente nas suas vidas, praticamente
durante todo o ano, assim como, outros aspectos da cultura nacional ou mesmo dos direitos à cidadania.
Foi pensando na possibilidade de ver essa carência, em parte suprida, que o presente projeto foi pensado.
A princípio, propõe-se promover um espaço, onde os integrantes da Escola de Samba “Gigantes do Samba”
e, em particular a sua “bateria mirim”, possam, a partir de atividades as mais variadas, aprender de
forma lúdica a história do samba, bem princípios de cidadania, capacitando-os gradativamente para que
exerçam criticamente seus direitos cidadãos em qualquer esfera social.

