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EDITORIAL

NESTA EDIÇÃO:

Confira o que aconteceu no primeiro trimestre da Associação Cultural Pisada do Sertão. Nesta 
edição apresentamos como a organização se planeja e se ar�cula para o desenvolvimento das 
ações. Destacamos a formação de parcerias, como estratégia para o fortalecimento da proposta 
de desenvolvimento integral e territorial. Acreditamos que o ano de 2020 será de muitas conquis-
tas, aprendizagem e desenvolvimento ins�tucional. 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!

Janeiro

Bazar Solidário

Matrículas

Fevereiro

Seleção de candidatos

Par�cipação no Congresso da Juventude IOV Mundial

Semana Pedagógica

Rota do Sol recebe reconhecimento internacional da cultura popular

pela The Internacional Organiza�on of Folk Art- IOV - UNESCO

Par�cipação na Conferência Municipal de Educação

Aula inaugural

Março

Encontro dos ar�culadores da Rota do Sol

Parceria com a secretaria de Cultura do Estado

Parceria com FUNESC

Apoio do Ministério Público da Paraíba

Parceria com Empreender-PB

Parceria com a secretaria de Estado de Polí�cas para Mulheres e de Planejamento

Inicio das a�vidades

Inicio das a�vidades remotas

“Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade,
se �vermos a coragem de segui-los” Walt Disney
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ACONTECE NA PISADA:

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.

No ano de 2020 a Pisada do Sertão está priorizando a organização dos processos ins�tucionais 
a par�r da implantação de um modelo de gestão eficiente que contribua com o avanço da 
nossa missão, bem como formalizar parcerias e promover a ar�culação em rede para alcance 
de maiores resultados e impactos no território.
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JANEIRO

BAZAR SOLIDÁRIO

A Pisada do Sertão solicitou doação de merca-
dorias apreendidas pela Receita Federal na 
Delegacia da Receita Federal na Capital João 
Pessoa. Fomos contemplados com o recebi-
mento de mercadorias com valor orçado de R$ 
28.439,11. A organização realizou um bazar 
para vendas dos produtos no qual toda a sua 
renda foi rever�da para a manutenção das 
ações e projetos ins�tucionais beneficiando 
crianças, adolescentes e jovens sertanejos. 
Para realização do Bazar �vemos a parceria de 
músicos da cidade que de forma voluntária 
es�veram presentes abrilhantando o evento.

MATRÍCULAS

Durante o período de matrículas para as 
a�vidades da Pisada do Sertão, as famílias e 
toda comunidade são mobilizadas por meio 
das redes sociais, carro de som e comunicados 
via whatssApp e boca e boca. As matrículas 
foram realizadas num período de 5 dias no 
espaço da Pisada do Sertão. As matrículas 
foram realizadas de forma presencial por meio 
de uma plataforma online que gera um banco 
de dados contendo as informações necessárias 
do perfil das famílias atendidas pela organiza-
ção. Durante o período foram matriculadas 130 
educandos.

SELEÇÃO DE CANDIDATOS

Considerando a legi�midade da organização e 
seus processos de gestão, foi realizado proces-
so sele�vo para preenchimento das vagas para 
compor o �me da Pisada do Sertão 2020. O 
processo aconteceu em 3 etapas, sendo a 
primeira etapa a entrega de currículos e 
inscrição, segunda etapa entrevista e terceira 
etapa a�vidade prá�ca. Os candidatos teriam 
que atender os critérios estabelecidos confor-
me disponível no edital. Foram contratados 
uma coordenadora pedagógica, um educador 
de leitura e uma assistente administra�va.

FEVEREIRO
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SEMANA PEDAGÓGICA

A Pisada do Sertão realizou a Semana Pedagó-
gica no período de 17 a 21/02 e foi rede-
senhada com foco na promoção de formação 
con�nuada de todos os profissionais através de 
discussões pautadas em aportes teóricos e 
prá�cos sobre a realidade e as necessidade 
apresentadas e a palicação de ferramentas 
eficazes para contribuir com o processo de 
organização, sistema�zação, planejamento e 
avaliação das ações da Pisada do Sertão. Uma 
das ferramenta aplicadas nas formações foi o 
PDCA. A aplicação dessa ferramenta nos 
setores da Pisada do Sertão, busca planejar, 
prever falhas e solucionar as fragilidades 
apresentadas pelos profissionais a par�r da 
ferramenta SWOT. É nesse foco que pretende-
mos melhorar a forma de gerir a Pisada do 
Sertão, com nossos �mes refle�ndo, discu�n-
do, propondo e realizando ações com foco na 
minimização das fragilidades e aumento da 
qualidade de tempo e ação.

ROTA DO SOL RECEBE RECONHECIMENTO 
INTERNACIONAL DA CULTURA 
POPULAR PELA THE INTERNACIONAL 
ORGANIZATION OF FOLK ART - IOV - UNESCO

A fundadora da Pisada do Sertão Ana Neiry 
Moura par�cipou da mesa de apresentação de 
fes�vais de folclore nacional e internacional ao 
lado dos Coordenadores de eventos no Brasil e 
na Argen�na durante o 6° Congresso da 
Juventude IOV Mundial. Na oportunidade Ana 
Neiry apresentou a Pisada do Sertão e a Rota 
do Sol como experiências inspiradoras de 
fortalecimento da iden�dade cultural sertane-
ja e nordes�na. Estavam presentes nesse 
encontro o Secretário Geral da IOV Mundo e da 
América La�na Fabrizio Ca�aneo, o Presidente 
da IOV Seção Brasil Clerton Vieira, Pablo Ruan 
da Argen�na, Paulo Pontes de Passo Fundo-RN 

e Rudimar Nascimento de Itapema-SC. A par�-
cipação da fundadora da organização no 
evento, representa a luta e resistência da 
cultura nordes�na, a valorização dos saberes e 
fazeres do povo sertanejo e liderança feminina 
frente ao contexto cultural a nível internacio-
nal.
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PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA 
JUVENTUDE IOV MUNDIAL

A fundadora da Pisada do Sertão, Ana Neiry de 
Moura, foi convidada para par�cipar do 6º 
Congresso da Juventude IOV Mundial. Durante 
o evento recebeu Menção Honrosa do 
Presidente da IOV Brasil o Senhor Clerton 
Vieira e do Secretario Geral da IOV Mundial o 
Senhor Fabrizzio Cataneo da Itália pela realiza-
ção da Rota do Sol e do Fes�val Internacional 
das Culturas Populares do Alto Sertão Parai-
bano. A cerimônia de homenagens aconteceu 
no dia 15 de fevereiro na cidade de Nova 
Petrópolis – RS e contou com a presença de 
diversas autoridades do folclore do País e das 
Américas, além da Pisada do Sertão foi home-
nageado o Fes�val Internacional de Passo 
Fundo - RS, o Boi Axixá do Maranhão e a Qua-
drilha Junina Luar de São João do Piauí.

AULA INAUGURAL

A aula inaugural foi realizada através de um 
encontro com famílias, educadores e equipe da 
gestão da Organização para interagir, comuni-
car e ar�cular propostas de forma cole�va e 
corresponsável a fim de fortalecer os vínculos 
entre famílias e organização. No encontro, as 
famílias conheceram a missão, visão e valores 
da organização, bem como a proposta de 

atuação para o ano de 2020. Foi um momento 
para que as famílias interagissem entre si e 
�vessem conhecimento da proposta de atua-
ção com o grupo de famílias, divisão de turmas, 
horários de funcionamento, apresentação da 
equipe e calendário de a�vidades. Na oportu-
nidade, teve a par�cipação da fundadora da 
organização Ana Neiry de Moura, que fez o uso 
da palavra expressando a importância da 
par�cipação da família no processo de desen-
volvimento dos filhos em espaços de educação 
formal e não formal.

MARÇO

ENCONTRO DOS ARTICULADORES 
DA ROTA DO SOL

O encontro com os ar�culadores do Fes�val 
Internacinal das Culturas Populares Rota do 
Sol, teve a par�cipação dos representantes das 
cidades de Uirauna, Poço de José de Moura, 
Bernardino Ba�sta e Joca Claudino.

O encontro teve como pauta a análise da 
avaliação realizada pelo público, comerciantes 
e ar�stas, sobre o evento e na oportunidade 
onde foi facultada a palavra para a que cada 
ar�culador também avaliasse a Rota do Sol 
edição 2019 em sua cidade.
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O encontro resultou na construção de um novo 
formato para a Rota do Sol 2020, considerando 
os desafios enfrentados e as potencialidades 
existentes em cada território.

PARCERIA COM A SECRETARIA DE
CULTURA DO ESTADO

Ar�culação é uma das caracterís�cas fortes da 
Pisada do Sertão, por esse mo�vo buscamos 
mantê-la firme para concre�zação de nossa 
missão. A Organização nos úl�mos anos, vem 
direcionando seus esforços para firmar parce-
rias estratégicas para realização de ações no 
sertão paraibano, buscando desenvolver o ter-
ritório sertanejo a par�r da cultura. Dessa 
forma, a fundadora Ana Neiry de Moura 
buscou junto ao Secretario de Estado da Cul-
tura - Damião Ramos parceria para realização 
da Rota do Sol edição 2020.

PARCERIA COM FUNESC

Pensando no desenvolvimento e transforma-
ção do território, a Pisada do Sertão percorre 
novos caminhos a fim de encontrar parcerias 
que possam contribuir com o fortalecimento 
do fazer cultural existente no sertão paraibano, 
assim, a fundadora da organização fecha mais 
uma parceria a FUNESC através de sua Presi-
dente Nezia Gomes. Mais uma parceria 
ar�culada para colaborar com o desenvolvi-
mento desse sertão por meio da cultura.

APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 
PARAÍBA

O apoio do Ministerio público da Paraíba é 
através do projeto Centro de Cultura, Esporte e 
Cidadania, projeto aprovado e que será 
executado a par�r do segundo semestre de 
2020. Com o apoio de sua representante Rosa 
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Nereide o Ministério Público da Paraíba, apoia-
rá o projeto no período de 11 meses. Na qual 
atenderá 200 crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social através de 
a�vidades de dança, música e esporte educa-
cional. Com foco, determinação, ar�culação e 
seriedade podemos fazer desse sertão um 
lugar melhor para viver.

PARCERIA COM EMPREENDER-PB

O projeto Mães à Obra é uma idealização da 

Pisada do Sertão que tem dentre seus obje�vos 

desenvolver o potencial das mulheres, desper-

tando-lhes o perfil empreendedor. Pensando 

estrategicamente no desenvolvimento das 

mulheres, foi firmada parceria com o Empre-

ender-PB, na qual proporcionará ao Projeto 

mais oportunidades para desenvolver o em-

preendedorismo na mulher sertaneja, des-

pertando e revelando suas habilidades e po-

tencializando. O projeto Mães à Obra tem 

contribuído com a melhoria da renda familiar 

através de cursos na área de culinária e artesa-

nato, com essa parceria podermos ampliar o 

número de cursos ofertados, e aumentar a 

renda das famílias.

PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE 
POLITICAS PARA MULHERES

A gerente de projetos e fundadora da Pisada do 
Sertão Ana Neiry de Moura esteve presente na 
Gerência de Enfrentamento a Pobreza da Se-
cretaria de Estado de Polí�cas para Mulheres e 
na Secretaria de Estado de Planejamento.

O encontro foi realizado junto com Auxiliadora 
e o Chefe de Gabinete Diego Serafim Biazon, 
resultando na definição de ações a serem reali-
zadas em parceria com essas duas Secretarias.

A organização sempre buscando formalizar 
parcerias para fortalecer as ações existentes a 
fim de impactar todo o território sertanejo.

FORMAÇÃO COM LÍDERES DE TURMA

Aumentar a capacidade de liderança das 
crianças e adolescentes é uma necessidade 



08

JANEIRO A MARÇO

BOLETIM
INFORMATIVO 2020

urgente para essa sociedade. A confiança, 
equilíbrio emocional e alta autoes�ma são 
cada vez mais necessários, e é a par�r da pro-
posta de Liderança de Turmas que a Pisada do 
Sertão desde 2019 vem despertando no 
público atendido a ampliação do olhar para a 
realidade vivida na Pisada do Sertão, dando-
lhes mais oportunidade de voz, para protagoni-
zar, liderar, opinar, sugerir, reclamar e propor 
ações a serem realizadas pela organização 
visando o bem comum.

INICIO DAS ATIVIDADES

As a�vidades da Pisada do Sertão deram inicio 
com muita energia, mo�vação e entusiasmo. 
Os educandos �veram uma programação 
especial para inicio das a�vidades com uma 
nova proposta de ro�na e com uma metodolo-
gia par�cipa�va, lúdica e desafiadora, a fim de 
es�mular os educandos a aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a conviver e 
aprender a ser. As a�vidades ofertadas através 
das oficinas de: danças regionais, música, 
leitura, ludicidade e esporte educacional, 

INICIO DAS ATIVIDADES

No final do primeiro trimestre, é necessário 
destacar o impacto causado pela pandemia 
do coronavírus, Assim, a Pisada do Sertão 
propõe realizar suas a�vidades na perspec-
�va do desenvolvimento e empoderamen-
to da cultura digital através do projeto Fica 
em casa com a Pisada do Sertão, de forma a 
produzir e disseminar conteúdos para 
crianças, adolescentes, jovens, suas 
famílias, comunidade e parceiros de forma 
remota, através da realização de lives, 
vídeo-aulas e vídeo conferência. Embora 
essa proposta tenha sido uma das alterna-
�vas encontradas para reduzir os impactos 
causados pela pandemia, acreditamos que 
o retorno às a�vidades presenciais da 
Pisada do Sertão, represente a consolida-
ção de uma proposta de desenvolvimento 
integral revelada por meio da integração, 
par�cipação, respeito, autonomia, lideran-
ça, protagonismo, comunicação e do forta-
lecimento dos vínculos familiares e comu-
nitários.

buscam desenvolver os educandos em sua 
integralidade e dessa forma contribuir com a 
formação para a cidadania.


