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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

Confira em mãos o que vem acontecendo de novo nas ações da Associação Cultural Pisada do 
Sertão. Nesta edição você ficará por dentro do que a Pisada do Sertão vem desenvolvendo na 
comunidade e no território. Nós que fazemos parte desse �me temos a convicção que estamos no 
caminho certo para a construção de uma educação libertadora, capaz de transformar nossa 
realidade através da formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.

Uma boa leitura para todos!

ATIVIDADES DO ABRIL LETRADO É
DESTAQUE EM NOSSA CIDADE

O Abril letrado tem contribuído com a produção de conteúdos e formação de leitores e escritores 
que tem inspirado e mostrado o potencial infan�l e juvenil.

O Abril Letrado é uma estratégia de incen�vo à leitura realizada em alusão o dia do livro. Durante 
todo o mês de abril, são realizadas ações de leitura através de pesquisas, produções escritas, 
documentários, contação de histórias, exposições, teatro, recitais além de ações voltados para a 
família, nas bibliotecas e escolas. Destaca-se a Comunidade Leitora, na qual crianças e adolescen-
tes que atuam como agentes de leitura protagonizam e disseminam a prá�ca da leitura na 
comunidade a fim de incen�var a formação de novos leitores.

 Abril Letrado

C omunidade leitora

F ormação de líderes protagonistas

S eminário de economia cria�va 

P isada do Forró

Aconteceu!
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 A ARTE DE PRODUZIR, DE RESSIGNIFICAR
E DE CRIAR REVELA NOSSA IDENTIDADE E
FORTALECE NOSSOS FAZERES COM A
COMUNIDADE LEITORA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES - FORMAÇÃO
DE LIDERES PROTAGONISTAS

A cultura popular é a essência da Pisada do 

Sertão e todas as nossas ações estão alinhadas 

sob essa perspec�va que educa e transforma 

através da arte e da cultura. O projeto 

Comunidade Leitora é um dos destaques 

produzidos pela Pisada do Sertão, porque além 

de despertar o prazer pela leitura, o gosto pelo 

conhecimento, o projeto tem um importante 

papel de inclusão social, troca de informação e 

lazer para quem par�cipa.

Buscou-se desenvolver nas crianças, adoles-
centes e jovens suas habilidades e potenciali-
dades de líder a par�r da implantação da 
proposta de líder e vice-líder de turma. Para 
isso, foram realizadas formações de chapas, 
elaboração e apresentação das propostas dos 
candidatos e eleição por turma. No total, 
houve a posse de 08 líderes e seus vices, uma 
assembleia realizada na Câmara Municipal de 

Vereadores contando com a par�cipação das 
famílias, líderes religiosos, polí�cos, comunitá-
rios, entre outros.

O contato com a liderança prepara as crianças e 
adolescentes para agir nas situações do 
co�diano, se guiando pela é�ca e pela 
responsabilidade de seus atos. Além disso, 
valores como jus�ça e respeito também fazem 
parte dos ensinamentos da liderança.
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SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA
O Seminário de economia cria�va proporcionou aos par�cipantes uma profunda imersão no 
conhecimento da economia cria�va no campo das artes e da cultura, temá�ca de grande 
relevância na atualidade, que despertam interesses e ações em todo o Planeta. U�lizando de uma 
metodologia dinâmica, par�cipa�va e vivencial por meio de uma linguagem simples e obje�va, 
passando a conhecer os conceitos e definições básicas sobre a economia cria�va, bem como as 
aplicações concretas de suas diretrizes conforme a realidade do sertão paraibano.

PISADA DO FORRÓ - EVENTO QUE REÚNE
FAMÍLIA, COMUNIDADE E OSC NUMA
PERSPECTIVA DE FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS.
O Pisada do Forró realizado sempre no mês de junho, evento que fortalece a iden�dade cultural 
com o território, oportunizando crianças, adolescentes e jovens compar�lhar no palco os saberes 
construídos no dia a dia da organização e potencializados no território. Além de protagonizarem, 
as crianças, adolescentes, jovens e suas respec�vas famílias �veram a oportunidade de aprender 
ainda mais sobre a cultura local e regional. 
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Viva o São João! Viva a Terra da Cultura, Viva a Pisada do Sertão.

Foram dois dias de festa, animação das crianças, adolescentes e jovens, olhos brilhando de suas 
famílias, encantamento da comunidade e sen�mento de pertencimento aflorado em todos que 
contribuíram com a realização do Pisada do Forró, pois aqui na Terra da Cultura, é assim... A cultura 
se mantém viva e forte.

ACONTECEU!

CURTA NO ALTO - E QUE TAL ASSISTIR UMA
SESSÃO DE CINEMA AO AR LIVRE COM CON-
TEÚDO PRODUZIDO POR GENTE DA GENTE?

Sob a direção de Rian Andrade 17 anos, 
assistentes de áudio visual José Eduardo 
Gonçalves Agos�nho 12 anos, Washington 
Marques, 13 anos e Lean Lamare Dantas de 
oliveira todos Educandos da Pisada do Sertão.

Como resultado das aulas de educomunicação 
e sob a orientação e incen�vo do profissional 
das áreas de fotografia, cinema e audiovisual 
Marcelo Paes de Carvalho, a equipe da TV + 
Cultura, formada por crianças e adolescentes 
protagonizaram a produção de um vídeo 
documentário contando a história da vinda do 
Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Poço de José de 
Moura na década de 60.

A exibição aconteceu em praça pública para 
toda comunidade no dia 26 de abril, por meio 
do vídeo documentário: Um dia com o 
Gonzagão: O fole roncou na minha terra.

O vídeo encontra-se acessível a todos por meio 
do canal do Youtube da Pisada do Sertão.
h�ps://www.youtube.com/watch?v=ANAbBxPSlkw
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OFICINA DESTAQUE

A oficina de leitura é uma das a�vidades da Organização que vem contribuindo nos diversos 
aspectos do desenvolvimento cogni�vo, comunica�vo, interpreta�vo, cria�vidade, leitura e 
escrita. Dentre as ações desenvolvidas na oficina destacam-se: Agentes de leitura, Comunidade 
leitora, Abril letrado e Rota da Leitura. Um grande diferencial no trabalho de formação de leitores 
da Pisada do Sertão é a valorização da nossa história, o que fortalece a nossa iden�dade e o 
registro das lendas, biografias, episódios e crenças do nosso povo, uma forma incen�var a 
produção e disseminação dos nossos saberes e fazeres.

PISADA DO SERTÃO, ONG POÇO-MOURENSE,
ESTÁ ENTRE AS 400 MELHORES DO BRASIL

A Pisada do Sertão completa 15 anos em 2019 e é referência na Paraíba na realização de projetos 
nas áreas de cultura, educação integral, educação ambiental, esporte educa�vo e assistência 
social, entre outros. A organização agrega ainda cursos de capacitação e formação que visam o 
desenvolvimento territorial de forma cria�va e sustentável. Em sua terceira edição, o Prêmio 
Melhores ONGs se consolida como o maior do terceiro setor brasileiro. Conheça os 400 finalistas 
que disputam as 100 vagas das Melhores de 2019. O Brasil tem atualmente cerca de 300 mil ONGS. 
A inicia�va Melhores ONGS do Brasil aposta que as organizações precisam ser iden�ficadas, 
reconhecidas e u�lizadas como inspiração para as demais en�dades.

A inicia�va Melhores ONGs do Brasil aposta que as organiza-
ções precisam ser iden�ficadas, reconhecidas e u�lizadas 
como inspiração para as demais en�dades. A seleção leva em 
consideração os seguintes critérios: Causa e estratégia de 
atuação, Representação e Responsa-bilidade, Gestão e 
Planejamento, Estratégia de Financia-mento e Comunicação e 
Prestação de Contas.

O Brasil tem mais de 300 mil ONGs e o Ins�tuto DOAR, em 
parceria com a Revista Época, realiza anualmente avaliação e 
seleção das melhores ONGs do país para receber inves�men-
tos. Essa seleção resulta em guia para doadores tomarem 
decisões.


