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PROJETO DE TRABALHO ESPANHOL/HISTÓRIA
2º TRIMESTRE/2017
TEMA: AMÉRICA LATINA: QUEM É O ESTRANGEIRO AQUI?
OBJETIVOS
- Ampliar o aprendizado dos alunos sobre a cultura latino-americana;
- Aprofundar o estudo da sala de aula através de uma pesquisa;
- Favorecer o trabalho em equipe com uma produção própria para apresentação
coletiva.
- Refletir sobre a formação cultural do continente e a forte presença nativa em
contraposição ao domínio europeu.
ORGANIZAÇÃO
As turmas divididas em 8 grupos, receberão dois assuntos para fazer uma
investigação e propor uma apresentação para a feira do dia 03/06. A produção será
orientada pelas professoras e avaliada pelas mesmas em todas as etapas.
ETAPAS AVALIADAS
- Investigação
- Produção e apresentação
- Conteúdo
- Criatividade
- Organização da turma
APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
PARTE I (1,0 ponto): Os grupos deverão apresentar às professoras um relatório
que contenha:
1- Respostas às perguntas apresentadas abaixo.
2- Proposta para apresentação na feira, incluindo material a ser utilizado.
3- Sites em que pesquisaram (algumas sugestões abaixo).
4- Resumo sobre como se deu o processo de confecção do trabalho, incluindo a
divisão de tarefas por participantes do grupo.
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PARTE 2 (1,0): Apresentação do trabalho na feira.
1. O modo como o trabalho será apresentado será decidido pelo grupo, podendo
ser uma apresentação formal ou uma manifestação artística.
2. A apresentação deverá conter os dados principais pesquisados e despertar o
interesse do visitante pela festividade estudada.
3. A apresentação deverá trazer palavras importantes em espanhol relacionadas
à festa e sua tradução para o português (este item inclui também a festividade
brasileira)
MANIFESTAÇÕES SUGERIDAS
a) Día de Muertos (México)
b) Carnaval (Uruguai)
c) Carnaval de Oruro (Bolívia)
d) Inti Raymi (Peru)
e) Fiesta de la Vendimia (Argentina)
f) Festival de Parintins (Amazônia brasileira)
g) Festival nacional del Ñanduti (Paraguai)
h) Feria de las Flores (Colombia)
PERGUNTAS A SEREM RESPONDIDAS
1. Qual a origem e quais as influências dos povos nativos e do colonizador?
2. Onde acontece?
3. Quando se celebra e o que acontece em cada dia de festejo?
4. Houve modificações desde o começo desta celebração?
5. Há algum traje típico? O que representa? Qual a origem? Como é?
6. Há músicas e ritmos específicos? Quais são? O que é comentado nas letras?
7. Há danças específicas? Como acontecem?
8. Há comidas típicas? O que se come?
9. Qual o público esperado anualmente para esta festividade?
SITES SUGERIDOS
1. Día de Muertos:
http://www.mexicodesconocido.com.mx/dia-muertos-mexico.
http://diadelosmuertos.yaia.com/historia.html
http://diadelosmuertos.yaia.com/historia.html
https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol25num1/articulos/altar/
https://www.cityexpress.com/blog/origen-y-raices-del-dia-de-muertos
https://mx.selecciones.com/origen-del-dia-de-muertos-y-la-ofrenda/
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http://noticias.universia.net.mx/portada/noticia/2015/10/30/1133057/diamuertos-historia-simbolismo.html
http://www.actitudfem.com/guia/vida-y-estilo/historia-del-dia-de-muertos
2. Carnaval de Uruguay:
http://www.enlacesuruguayos.com/Carnaval.htm
http://www.welcomeuruguay.com/carnavales/
http://carnavaldeluruguay.com/
http://www.chasque.net/vecinet/carnav.htm
http://www.panorama.com.ve/curiosidades/Comienza-el-carnaval-deUruguay-el-mas-largo-del-mundo-20170118-0086.html
http://www.montevideo.gub.uy/ciudad-y-cultura/historia-ycostumbres/historia-del-carnaval
3. Carnaval en Oruro:
http://acfocarnavaldeoruro.org/
http://www.eabolivia.com/carnaval-de-oruro.html
http://www.eabolivia.com/carnaval-boliviano.html
http://www.orurocarnaval.com/orurocarnaval1/
https://www.ecured.cu/Carnaval_de_Oruro
http://www.notimerica.com/cultura/noticia-cual-historia-carnaval-orurobolivia-20160129225158.html
http://www.sambosillimaniusa.com/Carnaval_Historia.html
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=18103
http://lapatriaenlinea.com/?nota=62986
http://www.eabolivia.com/blogs/17146-historia-del-carnaval-de-oruro.html
http://www.boliviaturismo.com.bo/carnaval-oruro-2018.php
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v73222i
4. Inti Raymi (La Fiesta del Sol):
http://190.117.252.7/Fintiraymi.htm
http://www.infotravelperu.com/espanol/article.php3?idarticle=2
http://www.deperu.com/calendario/473/dia-de-la-fiesta-del-inti-raymi
http://quantocustaviajar.com/blog/conheca-inti-raymi-a-festa-do-solcelebrada-no-peru/
http://www.cuscofestividades.info/intiraymi.html
https://www.cuscoperu.com/es/festividades-y-eventos/mayo-junio/inti-raymi
5. Fiesta de la Vendimia en Mendoza:
http://www.welcomeargentina.com/fiesta-vendimia/
http://www.vendimia2017.mendoza.gov.ar/?lang=es
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http://www.mdzol.com/nota/109080-breve-historia-de-la-fiesta-nacional-dela-vendimia/
6. Festival de Parintins:
http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/quando-surgiu-o-festival-deparintins/
http://festivaldeparintins.blogspot.com.br/
http://boigarantidoecaprichoso.blogspot.com.br/
http://www.amazondestinations.tur.br/products/historiadofestival/
http://noamazonaseassim.com.br/saiba-tudo-sobre-o-festival-folclorico-deparintins/
http://www.boibumba.com/history_pt.htm
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar_es/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=945%3Abueyes-bumbas-de-parintins-garantido-ycapricho-am&catid=37%3Aletra-b&Itemid=1
http://www.minube.com/festival-del-boi-bumba-en-parintins-brasil-evento
http://pasaportea.iberostar.com/2016/02/boi-bumba-el-famoso-festival-deparintins/
http://www.visitbrasil.com/es/blog/garantido-e-caprichoso-o-festival-do-boibumba/
http://www.infinitastravel.com.br/FieB_festivalPar.asp
7. Festival Nacional del Ñanduti
http://www.abc.com.py/tag/festival-nacional-del-anduti-30450.html
http://www.bienvenidoaparaguay.com/showdata.php?xmlcity=4&xmldestino
=117
http://www.ultimahora.com/itaugua-vibra-hoy-el-tradicional-festivalnacional-del-nanduti-n974379.html
https://paraguaiteete.wordpress.com/2012/03/03/a-festa-do-nanduti/
http://www.efe.com/efe/america/cultura/el-encaje-de-nanduti-puntadastradicion-artesanal-en-paraguay/20000009-2608928
http://www.portalguarani.com/1180_artesania_nanduti.html
http://www.ultimahora.com/el-festival-nacional-del-nanduti-reune-hoydestacados-artistas-n606125.html
8. Feria de las Flores:
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v46947c
http://www.elcolombiano.com/especiales/feria-de-las-flores
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http://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/feria-de-lasflores/historia/
http://www.colombia.co/visita-colombia/feria-de-las-flores-de-medellintodo-un-desfile-de-tradicion/
http://www.expertosenmarca.com/historia-de-marca-la-feria-de-las-florescomo-experiencia-de-marca/
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