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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

No segundo trimestre de a�vidades da Associação Cultural Pisada do Sertão destacamos as 
a�vidades remotas através da realização das lives, vídeo-aulas, campanhas e o evento que marcou 
o período o Pisada do Forró. Mesmo diante de todo esse contexto de distanciamento social, a 
Pisada do Sertão não deixou de realizar suas a�vidades e cumprir com sua missão. A cada desafio é 
uma oportunidade de recriar e a cada conquista é uma forma de mostrar que somos capazes de 
realizar nossos sonhos. Acompanhe nossas ações pelas redes sociais e veja um trabalho feito com 
muita dedicação amor e união de propósitos.

É assim a Pisada do Sertão, realizando sonhos e transformando vidas!

Uma boa leitura para todos!

Abril

Campanha de Doação de Cestas Básicas

Desafios das Lives

Formação com líderes de turmas

Fique por dentro de mais uns Recadinhos dos Líderes de Turmas!

Lives das Oficinas Socioeduca�vas

A Pisada do Sertão con�nua agindo

Maio

Campanha de uso de Máscaras

Live para famílias

Na cultura temos...

A�vidades Socioeduca�vas e Culturais Remotas

Campanha de Combate ao Abuso e Exploração Sexual

Junho

As lives e vídeo aulas das oficinas da Pisada do Sertão são sucesso!

Curso de Empoderamento Digital

Disseminando Saberes

Falando de Cultura

13º Pisada do Forró

Rota da Solidariedade

“Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém
que acredite que ele possa ser realizado” Roberto Shinyashiki
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MISSÃO

Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens por meio da cultura 
nordes�na contribuindo para a transformação social do sertão paraibano.

VISÃO

Criar um território de oportunidades a par�r do desenvolvimento e empoderamento do potencial 
das pessoas e do lugar.

VALORES

Amor ao que se faz;

Responsabilidade social;

Desenvolvimento integral;

União de propósitos;

Cria�vidade nas prá�cas metodológicas e pedagógicas;

Qualidade na oferta e no desenvolvimento das suas

a�vidades;

Valorização humana.



03

ABRIL A JUNHO

BOLETIM
INFORMATIVO 2020

ABRIL

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

A campanha de doação de cestas básicas 
impactou diretamente a vida de muitas 
famílias poçomourenses. E a Pisada do Sertão 
agradece a todos que doaram para a campanha 
“ajude uma família”. No lar de todas as famílias 
beneficiadas tem mais alimentos na mesa e o 
que não falta é o amor no coração.

A campanha con�nua, vamos con�nuar 
fazendo a diferença e ajudando quem mais 
precisa. Lançamos através da plataforma 
Benfeitoria, uma frente de doação que tem 
mostrado a preocupação e cuidado com as fa-
mílias do Sertão Paraibano. Agradecemos a 
todos que vem se preocupando com a situação 
das famílias da nossa cidade e região. Somos a 
Pisada do Sertão e juntos somos fortes.

FORMAÇÃO COM LÍDERES DE TURMAS

O trabalho com formação de líderes de turmas 
é um dos grandes resultados do trabalho da 
Pisada do Sertão. Mesmo com a�vidades 
remotas, crianças e adolescentes estão atuan-
do e protagonizando com responsabilidade 
social. Um grande exemplo é José Eduardo, 
líder da turma Oi�cica e um dos adolescentes 
mais atuantes e que se destaca com seu 

compromisso e liderança. Com apenas 12 anos 
já demonstra muita sabedoria e pensa no bem 
comum.

A COMPANHA DE DOAÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS CONTINUA

A doação prioritária para as 130 famílias que 
fazem parte da Pisada do Sertão. Com as 
doações adicionais através do site benfeitoria 
temos como doar para mais famílias além da 
nossa comunidade.

Foram doadas 23 cestas básicas, nos dias 8 e 9 
de abril, para as famílias que iden�ficamos 
como prioridade por renda per capita.
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Ainda nos dias 16, 17 e 18 de abril todas as 
outras famílias que tem relacionamento com a 
Pisada do Sertão, através de suas crianças e 
adolescentes receberam suas doações em dois 
mercados da cidade, que estavam aptos a 
fornecer nota fiscal para nossa prestação de 
contas. Com toda segurança que a pandemia 
exige, as famílias re�raram nesses mercados as 
200 cestas básicas e 200 garrafões de 20 litros 
de água mineral.

Através da plataforma Benfeitoria ampliamos 
nossa capacidade de doação. Pudemos aten-
der a mais 117 famílias da comunidade que não 
tem crianças e adolescentes atendidos pela 
nossa organização.

Estabelecemos um critério de seleção
dessas 117 famílias:

- Renda per capita inferior a ½ salário;

- Indicação por: famílias da Pisada do Sertão;

- Indicação de Agentes Comunitário de Saúde;

- Os líderes comunitários da zona urbana
e rural;

- Indicação do Centro de Referência de 
Assistência Social;

- Pertencentes ao cadastro de bene�cios 
eventuais da Secretaria de Assistência Social.

LIVES DAS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS

Semanalmente são realizadas lives das oficinas 
da Pisada do Sertão como forma de favorecer o 
acesso e contribuir com a formação intelectual, 
motora, afe�va, cultural, social, educacional e 
cidadã de crianças, adolescentes e jovens. As 
lives são realizadas por educadores da organi-
zação que estão comprome�dos com o desen-

volvimento integral dos educandos atendidos 
na organização. Confira as lives realizadas no 
mês de abril:

A PISADA DO SERÃO CONTINUA AGINDO

Mais 48 famílias que estão em situação mais 
crí�ca, foram befeficiadas para receber cestas 
básicas nos dias 23 e 24 de abril. Agradecemos 
a doação das famílias poço-mourenses, par-
ceiros e ao Comitê Intersetorial de Combate ao 
COVID 19 do município de Poço de José de 
Moura.

Vamos con�nuar buscando soluções para os 
desafios da pandemia.

Agradecemos todos que possam ser solidários 
nesse momento. A fome tem pressa!
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MAIO

CAMPANHA DE USO DE MÁSCARAS

Considerando a necessidade do cuidado com a 
saúde e bem-estar das famílias como também 
uma ação de prevenção contra o COVID-19 a 
Pisada do Sertão foi realizando a distribuição 
de máscaras para os educandos atendidos e 
suas famílias. As máscaras a serem distribuídas 
foram confeccionadas por costureiras da co-
munidade, nos quais seguiram às orientações 
de tecido, formato e medidas ideais para 
proteção do cidadão. No total, foram distribuí-
das 600 máscaras à 149 famílias atendidas pela 
Organização. Na oportunidade, foram distribu-
ídos livros para que as crianças, adolescentes e 
jovens atendidos, tenham acesso à leitura de 
forma a incen�var a formação de leitores 
inserindo na sua ro�na momento prazeroso e 
educa�vo através da leitura.

LIVE PARA FAMÍLIAS

As lives realizadas para as famílias apresentam 
conteúdos diversos que envolvem e enrique-
cem os saberes do povo. No mês de maio, as 

NA CULTURA TEMOS...

A Cia de Danças Populares Pisada do Sertão 
representou a Paraíba no Encontro de Folclore 
Online com uma programação organizada pela 
IOV - Organização Internacional de Folclore e 
Artes Populares. A Cia apresentou o espetáculo 
de xaxado, dança esta que deu origem a 
Associação Cultural Pisada do Sertão. A Cia de 
danças, é uma dos grandes resultados do 
trabalho da Pisada do Sertão e que revela a 
essência da cultura popular na sua auten�cida-
de, trabalho de valorização da iden�dade 
sertaneja.

lives trouxeram temas per�nentes ao contexto 
familiar nesse período de distanciamento 
social, trazendo reflexões, apoio e sugestões de 
forma a contribuir com o desenvolvimento das 
famílias no apoio psicossocial e pedagógico.
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CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E 

EXPLORAÇÃO SEXUAL

Em defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, a Pisada do Sertão soma forças 

no combate ao Abuso e Exploração sexual. A 

parceria com o Sistema de garan�a de Direitos-

SGD favorece oportunidades para que estraté-

gias sejam colocadas em ação com correspon-

sabilidade em prol da defesa e promoção dos 

direitos. Nesta perspec�va, foi realizada uma 

live com uma temá�ca muito importante: "Em 

tempo de pandemia, como proteger os direitos 

da crianças e adolescentes no combate ao 

abuso e exploração sexual".

A live contou com a par�cipação da delegada 

da mulher da cidade de Cajazeiras (PB), Dra 

Yvna Cordeiro.

SOBRE A CAMPANHA

No mês de maio, a equipe da Pisada do Sertão 

distribuiu mais 30 cestas básicas para a popula-

ção em situação de emergência. A Caravana do 

Amor, organização de São Paulo, possibilitou a 

doação de mais essas 30 cestas básicas!

Com mais essa ação a Pisada do Sertão chega 

ao número de 301 famílias beneficiadas na 

zona urbana e rural da nossa cidade!

Doe! Ajude a solidariedade a circular!

E COM MAIS DOAÇÕES CHEGAMOS AO FINAL DO MÊS DE MAIO ASSIM...

Sua contribuição faz toda diferença!
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AS LIVES E VÍDEO AULAS DAS OFICINAS DA 
PISADA DO SERTÃO SÃO SUCESSO!

Realizar a�vidades remotas no contexto de 
pandemia se tornou ro�na entre espaços de 
educação formal e não formal. O que parece 
ser uma a�vidade simples, representa uma 
serie de conteúdos estudados, materiais sele-
cionados, vídeos revisados, gravações editadas 
e muita expecta�vas de aprendizagem. As lives 
e vídeo-aulas não são a�vidades para entrete-
nimento entre crianças, adolescentes, jovens e 
suas famílias, elas são a�vidades de es�mulo e 
reforço socioeduca�vo e cultural para o 
desenvolvimento integral do público beneficia-
do.

JUNHO

Para além de crianças, adolescentes e jovens 
atendidos pela organização, as lives e vídeo 
aulas perpassam as barreiras da Pisada do 
Sertão, chegando a atender um número de 
pessoas bem maior do que o atendimento 
presencial por meio das mídias sociais. A 
disseminação de conhecimentos promovidos 
no período de distanciamento social eleva o 
nível de legi�midade da organização, impac-

CURSO DE EMPODERAMENTO DIGITAL

Em tempos de distanciamento social, nunca foi 
tão importante estarmos unidos por um 
mesmo propósito. E pensando no propósito do 
desenvolvimento integral, a Pisada do Sertão 
em parceria com a EMEIF. Professor Francisco 
Cassiano Sobrinho está oferecendo um curso 
de empoderamento digital para os alunos do 
9º ano da referida escola. A parceria represen-
ta uma força em prol da melhoria do rendimen-
to escolar dos alunos e a oferta de a�vidades 
que favoreça a construção de novas competên-
cias e habilidades necessárias para o sujeito do 
século XXI. O curso é conduzido pelo educador 
da Pisada do Sertão em parceria com duas 
professoras da escola e está pautado na 
metodologia recode, que busca o desenvolvi-
mento para além do universo digital, mas que 
contribui com a construção de projetos de vida.

Essa ação é fruto do projeto selecionado no 
edital 2019 do Fia Itaú Social por meio do 
projeto Caminhos para a Cidadania apoiado 
pelo FMDCA e o CMDCA de Poço de José de 
Moura-PB.

tando mais crianças, adolescentes e jovens, 
abrindo mais oportunidades para formação de 
novas parcerias contribuindo de forma signifi-
ca�va com o desenvolvimento integral e a 
formação cidadã.
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DISSEMINANDO SABERES

A fundadora da organização Ana Neiry de 
Moura Alves, é um exemplo de ousadia, 
determinação e inovação. Com seu entusiasmo 
e sua capacidade de acreditar nas pessoas e no 
seu lugar, essa guerreira vem desvendando um 
universo de oportunidades existentes em 
nosso entorno nos fazendo acreditar no 
possível. 

As experiências exitosas da Pisada do Sertão, 
hoje são referência tanto no contexto da 
educação integral, quanto no contexto cultural 
e na atuação em rede. A par�cipação da Pisada 
do Sertão em discussões a nível de estadual e 
até nacional, revela o impacto que a organiza-
ção está promovendo no território e as trans-
formações que nele acontece.

Em destaque: O Ciclo de Conversas: organiza-
ções da sociedade civil no contexto da pande-
mia, a lei de emergência cultural Aldir Blanc.

13º PISADA DO FORRÓ

O Pisada do Forró é um evento tradicional da 
Pisada do Sertão, que é realizado no mês de 
junho no período das fes�vidades juninas e de 
encerramento do I semestre das a�vidades 
socioeduca�vas e culturais da organização.
Nesta edição do 13º Pisada do Forró, o evento 
foi realizado através da transmissão ao vivo 
pelo canal do Youtube da Pisada do Sertão, 
durante 2 dias de programação com apresenta-
dores ao vivo e transmissão das edições 
anteriores de apresentações de grupos 
ar�s�cos que par�ciparam do evento Rota do 
Sol e apresentações dos educandos da Pisada 
do Sertão.

Os grupos que foram apresentados, são das 6 
cidades parceiras do evento Rota do Sol: Poço 
de José de Moura, Uiraúna, Triunfo, Bernardino 
Ba�sta, Cajazeiras e Joca Claudino.

ROTA DA SOLIDARIEDADE

A campanha de doação de cestas básicas 

rompeu as barreiras de Poço de José de Moura 

e se estendeu para os 06 municipios parceiros 
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da Rota do Sol, além de Poço de José de Moura, 

�vemos: Cajazeiras, Uirauna, Joca Claudino, 

Triunfo e Bernardino Ba�sta. Assim da Rota do 

Sol surge a Rota da solidariedade, com o 

obje�vo de beneficiar 300 famílias dos 

municípios parceiros durante esse período de 

pandemia.

A Rota da Solidariedade foi realizada
através de uma live na qual teve

a par�cipação de 6 ar�stas da região
que doaram seu cachê em

prol da solidariedade.


