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Reuniões

Em nossas reuniões 
revisamos como foi 
cada atividade na 
escola e traçamos um 
planejamento para os 
próximos dias, além 
de informes 
necessários. 



Atividades na escola
Ciep Dr. Bento Rubião

Dirigidas por Martinha (griô
aprendiz)e Tio Lino (griô de 
Tradição Oral), as atividades 
na escola são sempre muito 
construtivas e ricas em 
aprendizado para ambas as 
partes. Lino transforma as 
idéias em algo material, e em 
cada semana surpreende as 
crianças com algo novo como 
maquetes de pântano, um 
jacaré em tamanho real e 
muitas outras. Martinha sabe 
como ninguém lidar com as 
crianças e sempre promove a 
interação de todas. Essas 
atividades têm como foco 
principal mostrar às crianças 
como era a Rocinha 
antigamente e do que se 
brincava naquele tempo.



Atividades na escola
Ciep Dr. Bento Rubião



Materiais produzidos pelos 

Griôs
Nosso mestre Lino, 
materializa todas as 
idéias do grupo. Quando 
nós pensamos em algo 
ele já tem todo o 
planejamento em sua 
cabeça. Lino produziu 
um jacaré em tamanho 
real, um pântano com 
casa e tudo mais, um 
barco feito só de papelão 
e jornal e o mais 
surpreendente, uma casa 
de pau a pique com um 
poço, totalmente idêntica 
às casas daquela época. 



Griôs na ASPA

� Encontro com 
crianças na ASPA
Na oficina realizada com as 
crianças da Banca do Saber 
e da Brinquedoteca Peteca, 
os mestres griôs Tio Lino e 
Vô Aerson, contaram 
histórias sobre a Rocinha 
antiga e falaram sobre a 
importância da preservação 
da nossa comunidade  e da 
natureza que tanto 
precisamos dela, das 
brincadeiras que hoje não 
vemos mais as crianças 
brincando. 
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