1-TÍTULO DO PROJETO: A MAGIA DO NATAL EM TERRAS VIEIRENSES
Um final de ano iluminado pela reflexão e sensibilidade do espírito natalino
Sem a cultura, e a liberdade relativa que
ela pressupõe, a sociedade, por mais
perfeita que seja, não passa de uma
selva. E por isso que toda a criação
autêntica é um dom para o futuro.
Albert Camus

2- APRESENTAÇÃO
A época em que se comemora o natal é festiva e traz consigo uma magia
especial levando as pessoas a recordá-la para sempre. As tradições envolvidas em
tais comemorações são muito antigas e foram se renovando no decorrer dos
séculos.
Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino vêm da Idade Média,
quando a Igreja Católica introduziu o Natal em substituição a uma festa mais antiga
do Império Romano, a festa do deus Mitra, que anunciava a volta do Sol em pleno
inverno do Hemisfério Norte. A adoração a Mitra, divindade persa que se aliou ao sol
para obter calor e luz em benefício das plantas, foi introduzida em Roma no último
século antes de Cristo, tornando-se uma das religiões mais populares do Império.
O Natal, na forma que atualmente é vivenciado passou a ser comemorada no
dia 25 de dezembro no século IV, por decreto do imperador romano Constantino. Ao
longo dos anos cada povo adaptou as tradições de Natal à sua cultura. Durante esse
tempo algumas culturas acabaram marcando suas festividades natalinas com
aspectos regionais. Por isso os costumes se diferem para a comemoração de uma
mesma data.
O povo brasileiro, sobretudo no interior, celebra o nascimento de Cristo, ao
longo de doze dias, com tradições muito antigas que se estendem do Natal ao Dia
de Reis (seis de janeiro), oportunizando diversas manifestações folclóricas, tais
como o Bumba Meu Boi, as Pastorinhas, a Folia de Reis 1 , Congadas 2 que
normalmente antecedem a missa do galo. 1 A Folia de Reis é uma dança
portuguesa aparentada com a chacona ou a passacaglia, cujo tema, muito
conhecido como folia de Espanha, originou numerosas variações.

Nas Beiras, procissão de homens que cantam os louvares do Espírito Santo.
No Brasil, bando precatório de rapazolas brancos, crioulos e mestiços, vestidos de
branco, que pedem esmola para a Festa do Divino (Folia do Espírito Santo) ou dos
Reis Magos (Folia de Reis). Levam cavaquinho, violões, pandeiro, pistão e tantã e
cantam às portas das Essas tradições, com o avanço da modernidade, tendem a
desaparecer, pois em nosso país, o Natal urbano assumiu símbolos e tradições
européias como a árvore de Natal, o presépio as músicas natalinas e o hábito da
troca de presentes, aspectos que envolvem um aumento da atividade econômica.
A festa de Natal tornou-se um acontecimento significativo e um período chave
de vendas para empresas. Entretanto, o Natal também é o tempo da solidariedade,
amadurecimento cultural, moral e afetivo. Assim, refletindo sobre tais fatos, sua
importância e a força do significado que possuem na vida das pessoas, pretendemse propor um projeto de decoração de Natal 2021 para o município de Marcelino
Vieira, RN cujo.
Para tanto, deve-se buscar uma exploração dos símbolos natalinos, pois o ser
humano tem a característica de se comunicar através de símbolos, ou seja,
consegue representar e identificar sentimentos, emoções e ideias através deles.
Essa identificação se faz através de associações e lembranças pessoais. Assim
torna-se possível criar elementos sensitivos (visuais, auditivos e tácteis) que
provoquem esse tipo de emoção.
3— JUSTIFICATIVA
O final do ano se aproxima. E como é tradição para os cristãos, nessa
época do ano ficamos todos mais vulneráveis às senti mentalidades, prova concreta
de que - ainda que venha sendo condenado à cruz diariamente pela inversão de
valores que o mundo pós-moderno nos impõe - o Cristo salvador ainda vive no
espírito cristão que reside no coração do ser humano, independentemente de
religião, gênero, raça, classe social ou opção política. Então frisamos. Natal é
comemoração que traz os sentimentos de paz, amor, fraternidade, respeito ao
próximo e esperança, que devem ser vividos pelos alunos, educadores e familiares.
E, para dar mais ênfase ao tema, incentivamos a nossa comunidade com a
amamentação nas ruas da cidade com esculturas natalinas para decorar as praças
da cidade, o anfiteatro, as entradas e saídas da cidade e o coreto da praça da igreja
com o objetivo de demonstrar que a pureza e o sentimento natalino nos recorda

ainda mais o amor que o Cristo nasceu para nos ensinar que devemos caminhar
refletindo em seus ensinamentos.
É necessário destacar que para podermos celebrar essa festa, a cidade
precisa se preparar, adequando-se aos costumes, valores e crenças da comunidade
local, que se entusiasma para receber os festejos e manifestar suas emoções
através dos símbolos natalinos.
E como toda a comunidade já espera, é preciso ornamentar as ruas, deixar a
cidade enfeitada simbolizando a magia do amor e da alegria do nascimento do
nosso salvador Jesus.
4 - PÚBLICO BENEFICIADO
Serão beneficiados a comunidade local, vizinha e filhos ausentes, como
preparação para a celebração do Natal.
5- RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Prefeitura Municipal de Marcelino Vieira, como coparticipante, incentivando e
apoiando a cultura e o espírito natalino local.
6 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DAS AÇÕES/ ESTRUTURA DISPONÍVEL.
Serão decoradas: A igreja Matriz, praça em frente e coreto, a entrada e
saída da cidade, anfiteatro, prefeitura.
7- OBJETIVO GERAL
Desenvolver decorações natalinas típicas utilizando recursos concordantes
com nosso clima, nossas condições e cultura, proporcionando soluções diferentes e
curiosas, estimulando a imaginação, a interatividade e a participação da
comunidade.
8 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Utilizar materiais economicamente viáveis que possibilitem aliar beleza,
preservação ambiental e referências a cultura brasileira.
-Decoração natalina, buscando desenvolver a participação e solidariedade.
-Ampliar o conhecimento dos participantes sobre o valor do trabalho artesanal. Mais
do que ornamentar, uma decoração temática deve provocar bem-estar,
proporcionando uma coerência visual e estética que resulte num ambiente
estimulante que propicie a interação com os usuários

• Contribuir com a organização da cidade para as festividades natalinas
• Apoiar o projeto;
• Promover o entusiasmo na população, envolvendo-a nas celebrações de cada dia
da época do natal;
-Elevar a autoestima das pessoas nas práticas lúdicas, prazerosas e de lazer que
são desenvolvidas no período de celebração,
elebração;-Fortalecer a cultura local e nordestina, principalmente no tocante a religiosidade.
•Fortalecer
9— EXECUÇÃO
O trabalho será realizado de forma manual, valorizando a arte confeccionada
pelo fazer dos artistas vieirenses, que produzirão e montarão todos os enfeites da
decoração.
10 - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS
ITEM
ESPECIFICAÇAO
UND QTD
1
001 Ornamentação da praça da Matriz e coreto. A SER
ornamentação deverá conter: O concreto coberto de grama
sintética, as paredes brancas, na parte central uma árvore
de armação de ferro revestida de mangueiras de led, teto
forrado de tnt branco, cascata branca envolvendo toda a
parte coberta, estrelas cadente no topo da parte coberta.
Nos canteiros, árvore natalina de ferro, contornada com
mangueiras de led branca (04 árvores). Na matriz as
portas contornadas com mangueiras de led branca,
cascatas no topo, decorada com armação de ferro nas
duas laterais do topo.
002 Ornamentação da entrada e saída da cidade. A SER
ornamentação deverá conter: Estrelas cadentes de ferro
contornada com mangueiras em cada poste(08 poste na
entrada da cidade e 12 postes na saída da cidade), piscapisca nas plantas do jardim (cor branca) e árvore
natalinas de ferro contornada com mangueira de led
branca dentro dos canteiros.
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003 Ornamentação do anfiteatro. A ornamentação deverá
conter: árvores gigantes no centro(mangueira de led, ferro
e arame), presente (03 caixa gigantes de ferro revestida
com mangueiras de led, coberta com tecido de algodão,
enforca gato, cola quente, arame, cola de sapateiro e
espuma), árvores de ferro revestida de mangueira de Ied

nos canteiros(04 árvores).
004 Ornamentação da Prefeitura. A ornamentação deverá
conter: o nome FELIZ NATAL de ferro contornado com
mangueiras de led vermelha, as portas com mangueira d
Ied branca (contornadas), 03 papai Noel de 1,80 de altur
e cascatas nos dois frentões

MATERIAL DE CONSUMO
Rolos de mangueira com led branco
Tecido
Grama sintética
Pisca pisca cascata de led branca caixas com 6 metros
cada cx
Pisca pisca fio de led 50 caixas com 6 metros cada
Tinta látex cor branca
Cola de Sapateiro
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Metro
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Latão
Gatão
Vergalhõe

Ferro 5/16

70

Enforca gato
TNT branco
Mangueira de led vermelha
Papai Noel 1,8 de altura
MÃO DE OBRA
Ferreiro
Assistente Ferreiro
Decorador
Assistente Decorador
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1
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1
1
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Pacotes
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Rolo
Unidades

LOCAIS E MATERIAIS DO PROJETO

PREFEITURA
/

4

> O nome FELIZ NATAi de ferro contornado com mangueiras de Ied vermelha.
> Portas com mangueiras de Ied branca (contornadas)
03 Papai Noel de 1,80 de altura
> Cascatas nos dois frentões da prefeitura

ENTRADA DA CIDADE

Estrelas cadentes de ferro contornada com mangueiras em cada poste ( 08
postes)
- Pisca-pisca nas plantas do jardim (cor branca)
Árvores Natalinas de ferro contornada com mangueiras de led branca dentro
dos canteiros

SAIDA DA CIDADE

Estrelas cadentes de ferro contornada com mangueiras, em poste ( 12
postes)
> Pisca-pisca nas plantas do jardim (cor branca)
> Árvores Natalinas de ferro contornada com mangueiras de led branca dentro
dos canteiros

ANFITEATRO

- Árvores gigantes no centro (mangueiras de led, ferro e arame)
> Presentes (03) (caixa gigantes de ferro revestida com mangueiras de led,
coberta com tecido de algodão, enforca gato, cola quente ,arame, cola de
sapateiro e espuma)
- Árvores de ferro revestida de mangueiras de led nos canteiros.( 04 árvores)

PRAÇA DA MATRIZ, CORETO

CORETO
,.- Todo pintado de branco
Concreto coberto de grama sintética
- Na parte central uma árvore de armação de ferro revestida de mangueira de
led
- Teto forrado de tnt branco (1 rolo)
'- Cascata branca envolvendo toda parte coberta
- Estrelas cadente no topo da parte coberta.

CANTEIROS.
ANTEIROS:Árvore natalina de ferro, contornada com mangueira de Ied branca( 04
Árvore
árvores)

IGREJA MATRIZ

As portas contornadas com mangueiras de led branca, cascatas no topo,
decorada com armação de ferro nas duas laterais do topo.

