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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

Neste mês de março, lançamos nosso Bole�m Informa�vo referente ao primeiro trimestre de 
2019, que tem como obje�vo, divulgar a execução e resultados das ações e projetos desenvolvi-
dos no período. Este bole�m trás uma breve apresentação de tudo que aconteceu na Pisada do 
Sertão, que através de oficinas de música, dança, leitura, esporte educa�vo, ludicidade e 
educomunicação vem desenvolvendo a�vidades socioeduca�vas e culturais com crianças, 
adolescentes e Jovens poço-mourense.

CONHECENDO A PISADA DO SERTÃO

Conhecendo a Pisada do Sertão

Planejamentos e formações

E ncontro com famílias

Programa SEMEAR

Aconteceu!

Sua missão é promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens por meio 
da cultura nordes�na para transformação social sertão paraibano.

A pisada do Sertão é uma organização da sociedade civil, sem fins lucra�vos que atua na zona 
urbana e rural do município de Poço de José de Moura e na região do alto sertão paraibano nas 
áreas de cultura, educação integral, esporte educa�vo e assistência social. Foi fundada por jovens 
que construíram sua iden�dade sociocultural a par�r dos princípios da educação integral e na 
valorização dos saberes e fazeres familiares e comunitários com foco na promoção da cidadania, 
no desenvolvimento comunitário e na transformação social.

Através de projetos voltados para a promoção da educação, do esporte, da cultura, da cidadania e 
o desenvolvimento das pessoas, a Pisada do Sertão em 2019 completa 15 anos que vem transfor-
mando vidas.
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PREPARANDO 2019 - FORMAÇÃO E
PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

A Pisada do Sertão busca promover a qualidade 
nas ações desenvolvidas com inovação nas 
prá�cas pedagógicas, através de planejamento 
cole�vo, formações, monitoramento e avalia-
ção. Neste sen�do, planejar é discu�r e traças 
estratégias que garantam a qualidade e o 
sucesso das ações propostas.

Foram realizados encontros forma�vos com a 
equipe de educadores, técnicos e gestão 
mediados pela coordenação pedagógica da or-
ganização, tendo como metodologia a aprendi-
zagem dialógica, através de estudos dirigidos, 
debates, oficinas e planejamento estratégico 
fundamentos nos princípios da Educação 
Integral, ar�culados aos quatro pilares da edu-
cação integrando e contextualizando currículo, 
na produção de conhecimento, valorização dos 
saberes e fazeres que se ar�culam à prá�ca 
pedagógica.

Esses encontros buscam ar�cular as ações a 
serem realizadas em 2019 alinhando as metas, 
indicadores e resultados definidos. Dessa for-
ma, os planejamentos foram realizados na 
perspec�va de troca, construção, compar�lha-
mento e monitoramento das a�vidades.

ENCONTRO COM FAMÍLIAS: FORTALECENDO
AS RELAÇÕES POR MEIO DA PARCERIA

Para alcançar bons resultados no trabalho com 

crianças e adolescentes, o melhor caminho é 

ter as famílias como parceiras. E a Pisada do 

Sertão iniciou suas a�vidades de 2019 com um 

lindo encontro com esse público, com uma 

proposta que buscou despertar/fortalecer o 

sen�mento de pertencimento sejam nas 

a�vidades ou nos espaços, porque o propósito 
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é compreender que a união de um grupo e sua ação faz a transformação acontecer.

O trabalho realizado com as famílias da Pisada do Sertão favorece um diálogo entre a OSC e 

famílias o que favorece a relação de corresponsabilidade, além de promover o fortalecimento dos 

vínculos familiares e o desenvolvimento da proa�vidade, par�cipação social e liderança das 

famílias.

JÁ IMAGINOU OLHAR PARA SUA CIDADE
E DESCOBRIR UM TERRITÓRIO
DE OPORTUNIDADES?
O Programa Semear tem como obje�vo des-
pertar o potencial dos atores sociais vinculados 
as poli�cas de Assistência Social, Cultura, 
Educação, Conselhos setoriais e Sociedade Civil 
para a construção de um território educa�vo a 
par�r do trabalho em rede que contribua com 
o desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes do sertão paraibano.

No encontro do Programa de formação em 
rede SEMEAR. O tema mapeamento afe�vo foi 
vivenciado na prá�ca, os par�cipantes �veram 
a oportunidade de olhar, escutar e sen�r as 
pessoas do lugar e trazer consigo experiências 
que enriquecem o co�diano, reconhecendo e 
valorizando histórias de pessoas que dão vida a 
cidade. Uma cidade, um território não existe 
sem gente, são as pessoas que dão vida ao 
lugar, são suas histórias, seus feitos, seus 
sonhos, suas ideias que contribuem para 
construir um lugar melhor de se viver e trans-
formar realidades.

POR NOVOS VOOS, CADA VEZ MAIS ALTOS,
VÃO COMEÇAR! PISADA DO SERTÃO FOI SELE-
CIONADA NO PROGRAMA VOA DA AMBEV
Assim, como AMBEV, a Pisada do Sertão acredita que o céu é o limite para os nossos sonhos e que 
devemos voar para alcançá-los. Por isso fomos selecionados dentre mais de 330 ins�tuições em 
todo o país para fazer parte do Programa VOA, que oferece suporte a organizações que são como 
asas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através de capacitação, 
mentoria e geração de oportunidades.
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O programa tem como obje�vo ampliar o im-
pacto posi�vo das ONGs na sociedade e ajudá-
las a realizar seu sonho por meio da realização 
de mentorias conduzidas pelos funcionários 
voluntários da Ambev para auxiliar nas prá�cas 
da organização.

PROGRAMA VOA
PRIMEIRO ENCONTRO
FORMATIVO

No úl�mo mês de março a equipe da Pisada do 
Sertão esteve em São Paulo para par�cipar do 
primeiro encontro forma�vo do Programa Voa. 
Tivemos a oportunidade de estar ao lado do 
presidente da Ambev, Bernardo Paiva, o 
medalhista olímpico Flávio Canto e vários 
outros parceiros, apresentando nossas poten-
cialidades e nossas aspirações futuras. Foram 
momentos de muito compar�lhamento de 
experiências, conhecimento, união, emoção e 
esperanças renovadas. Que venham os próxi-
mos encontros.

OFICINA DESTAQUE
A oficina de esporte educacional é uma prá�ca 
que parte do aprender fazendo, conhecer o 
esporte como prá�ca educa�va de inclusão, 
equidade, aceitação, cole�vidade e aprendiza-
gem. A oficina de esporte educacional é 
realizada semanalmente para crianças, adoles-
centes e jovens através das modalidades: 
esporte de quadra, brincadeiras populares e o 
uso da tecnologia social no esporte educacio-
nal. A oficina vem se destacando com a realiza-
ção de prá�cas de esporte na infância e na 
adolescência que colaboram para a formação 
de amizades e, claro, para a saúde.

“O esporte ajuda a lidar com nossos medos, habilidades
e limites, e tudo que os meus educandos aprendem

através do esporte dificilmente será apagado”. 
Educador: José Orlando da Silva


