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Esta é a 7ª edição do Jornal CEC, fruto das oficinas de 
Educomunicação e Leitura realizadas pela Associação Cultural Pisada do 
Sertão através do projeto Escola Integrada: Saberes que transformam. É 
uma alegria imensa poder presenciar esse momento de criação dos 
educandos, ver a empolgação e o orgulho de cada um é uma alegria sem 
tamanho. Hoje percebemos que esses educandos conseguiram 
compreender a nossa proposta e colocam na prática as aprendizagens 
adquiridas a partir das vivências em sala de aula, seja da escola ou da 
Pisada e até mesmo de suas vivências comunitárias. As produções são de 
autoria de crianças e adolescentes que expressam suas opiniões, suas 
ideias e sentimentos de forma simples e verdadeira. Tenham uma boa 
leitura! 
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REALIZAÇÃO:

Trabalho Infantil é crime e causa danos na vida das vítimas

O trabalho infantil causa traumas muitas vezes irreversíveis 
na vida de crianças que são vítimas dessa violação como, por 
exemplo,  a falta de atenção, insegurança, baixa autoestima, 
rejeição e tantos outros.

É na adolescência e na fase adulta que as consequências 
desses traumas aparecem, provocando vários problemas na vida 
delas.

O que mais podemos ver hoje em dia são crianças sendo 
escravas do trabalho, perdendo sua infância, perdendo a chance de 
entrar em uma escola e conseguir uma boa educação. Toda criança 
merece brincar, estudar, aprender, viver e ser feliz.

Trabalho infantil é crime e isso todo mundo sabe, é uma 
forma de violência que tira da criança o que ela tem de mais 
precioso, sua infância. Mas mesmo com todo conhecimento, 
informações, campanhas as pessoas ainda praticam diariamente 
essa violação de direito.

Alguns pais não tiveram uma infância saudável, confortável, 
e por essas vivências, eles acabam fazendo com que seus próprios 
filhos passem pelo que eles passaram para mostrar que a vida nem 
sempre é fácil, mas acabam esquecendo que isso não ajudará seus 
filhos em nada, até porque a realidade é outra.

A criança não pode trabalhar, isso é garantido por lei, ela 
estuda e brinca, se machuca ao brincar de pega-pega, não precisa 
está em um lugar que não é para ela, sem se machucar por está 

trabalhando dia e noite. O único machucado que precisa passar é 
somente durante suas brincadeiras de infância, ao cair de bicicleta 
por que não conseguiu pedalar, ou que a corrente saiu.

Precisamos entender que no momento certo, apropriado 
cada um correrá atrás de seus próprios sonhos, suas metas, para 
isso a criança tem o sua fase de preparação, aprendizagem para 
que seu desenvolvimento seja natural a cada fase de sua vida, e 
estudar é o melhor caminho que ela pode ter para ter um futuro 
saudável.

Editorial

Poço de José de Moura-PB, Agosto 2018
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A greve que parou o Brasil

A primeira Mostra de Saberes do projeto Escola Integrada: 
saberes que transformam aconteceu na E.M.E.F José 
Gualberto de Andrade, na cidade de Joca Claudino-PB no 
dia 18 de maio de 2018. O evento foi organizado pelos 
educadores de Leitura, Educomunicação, Protagonismo e 
Música. Todo o processo de apresentação foi realizado 
pelos educandos que contaram suas experiências 
vivenciadas no Abril Letrado, na Rádio Central Jovem e TV 
+ Cultura. A educanda Dávila Maria fez o papel de 
apresentadora junto com seus colegas e conta um pouco 
como foi a experiência:
“A Mostra de Saberes foi muito divertida para todos os 
educandos que participaram desse evento. A maioria das 
crianças que participaram do evento eram meus colegas e 
posso afirmar que todos eles gostaram. Quando 
participamos destes eventos ficamos mais desenvolvidos 
no fazer acontecer, mas mesmo assim ainda sentimos 

vergonha e nervosismo. Aos poucos vamos nos 
acostumando com o  público, que naquele momento era 
nono pois antes nenhum de nós conhecíamos os alunos 
daquela escola. Fiquei muito nervosa, mas consegui falar 
sobre as aulas de Educomunicação e sobre todos os 
projetos. Senti orgulho de estar apresentando o que já 
aprendi e ter a oportunidade de falar que faço parte da 
Rád io Cent ra l Jovem. A cada apresentação os 
educadores es tavam conosco para nos apo iar, 
mostrando que somos capazes, somos protagonistas de 
nossa história. Uma oportunidade para as crianças, os 
adolescentes e jovens que querem crescer e desenvolver 
suas habilidades de falar e ainda mostrar o trabalho dos 
projetos do Pisada do Sertão.”

 

I Mostra de Saberes
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 A greve dos caminhoneiros é de grande importância para o contexto político 
atual que vivemos, era necessária uma mobilização que parasse o Brasil para mostrar 
àqueles que nós elegemos, o quanto sofremos e o que se passa no nosso cotidiano. 
Infelizmente, é observado também que, apenas isto não vai resolver o grande impasse 
que temos com a administração brasileira atual. As mídias manipulam os fatos e fazem 
o povo se voltar contra eles mesmos. 
Também é importante ressaltar que, o argumento de que os caminhoneiros estão 
atrasando medicamentos em postos de saúde, e prejudicando animais é irrelevante, 
pois, os medicamentos sempre atrasam para os postos públicos por conta da falta de 
investimento na área da saúde e infelizmente os animais sempre sofreram em 
transportes para sua locomoção, pois as condições nestes são precárias.
Nossos políticos estão fazendo “acordos” não cabíveis, pois, sabemos que estes juros 
uma hora ou outra aparecerão novamente nas contas do povo; assim como sabemos 
que as medidas que estão sendo tomadas, são para esse instante, e não para um 
futuro próximo. Para que esta situação se reverta, devemos começar fazendo o nosso 
dever, votar com consciência, pois tudo isso não é mais que uma consequência do voto 
que é  vend ido,  t rocado e  fe i to  como se não t ivesse impor tânc ia ! 
#euapoiooscaminhoneiros.

Texto de Ana Carolina Gonçalves de Almeida,
 educanda da turma Oiticica.

Foto: Café no Bule 28/05/2018

Foto: Gazeta do Povo 2018

Texto da educanda Dávila Maria Parnaíba Lopes, 9 anos, 
Turma Trapiá (aluna da EMEIF Professor Francisco Cassiano Sobrinho)
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Experiências educomunicativas 
A oficina de Educomunicação acontece na segunda-feira e quinta-feira com os educadores Márcia Marques e 

Jose Olímpio. Durante as aulas os educandos desenvolvem roteiros para programa na Rádio Central Jovem e 
recentemente para a TV + Cultura. 

Além da TV, a novidade desse ano é que os educandos que participam das atividades da Pisada do Sertão 
saem para outras cidades apresentando o que realizaram nas oficinas. Os educandos da oficina de 
Educomunicação acompanham essas apresentações e fazem a cobertura para mostrar os trabalhos que elas 
desenvolvem dentro da Pisada do Sertão.

Uma vez por semana eles realizam um encontro com os agentes de Educomunicaçao, eles são responsáveis 
de mostrar na prática o que aprenderam e gostam de fazer na oficina.

A TV + Cultura é a novidade do ano, ela é conduzida por José Olímpio com apoio de uma equipe fixa formada 
através das formações com Marcelo Paes. Para a TV já foram gravados vídeos de debates, documentários, 
músicas, que são publicados no canal no You Tube.

Até então foram lançados 4 programas na TV + cultura, e 3 coberturas de eventos como a Mostra de Saberes, 
Sexta Cultural, I Jornada Inclusiva de Poço de José de Moura. No momento a equipe está se preparando para a 
cobertura do Pisada do Forró e Sala de Reboco, além de outras ações na comunidade.

RESPOSTA: Bom em primeiro lugar aconteceu um debate entre alunos e 
professores, a turma do 9° ano discutiu quais eram nossas necessidades básicas e 
surgiu o problema da água, depois desse debate nós buscamos formas de como 
resolver o problema de escassez de água, fizemos algumas pesquisas de campo na 
barragem Capivara sobre o nível de volume de água nos anos anteriores 
especificamente de 2009 até 2018. A partir dessas pesquisas a gente elaborou o 
projeto sobre reutilização da água e como e economizar essa pouca água que 
tínhamos. Depois de tudo pronto apresentamos o projeto para Rosângela, professora 
de Geografia, ela aprovou o projeto e apresentou na secretaria da escola. Depois 
disso, então na classe decidimos fazer a conferência da água escola, logo em seguida 
percebemos que o projeto surtiu efeito, pois os alunos estavam adotando práticas 
relacionadas ao tema no dia a dia deles e estava funcionando, então Terezinha, a 
diretora, propôs a ideia de nos escrevermos na conferência estadual em João 
Pessoa. E eu fui como delegado, escolhido pela classe e Maria Clara como suplente 
também escolhida pela classe para representar a escola.
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Conversa com Antônio Marcos Claudino, educando do NUCA que foi classificado na Conferência do Meio 
Ambiente na sua escola, chegando até a classificação nacional.

Foram realizadas atividades de contação de histórias, rodas de conversas, dicas  de teatro e contação, 
sempre buscando uma interação teoria e prática. Encontros formativos e semanais para assim aperfeiçoarem a 
prática de leitor atuante e contador de histórias.

Pergunta 1: Como surgiu esse projeto de vocês? 

Texto de José Eduardo, educando da turma Angico
( aluno da EMEIF Professor Francisco Cassiano Sobrinho)
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RESPOSTA: Depois de algumas semanas recebemos o resultado da inscrição, das 372 escolas inscritas a 
nossa estava dentro das 51 escolas. Então no dia 15 de abril eu e Rosângela viajamos para João Pessoa, eu 
estava muito nervoso, nós já  tínhamos dado uma olhada no regulamento e vimos eram apenas 4 minutos para 
apresentar o projeto. Aquela sensação de responsabilidade começou a surgir, pois a partir do momento que eu saia 
de Poço  estava levando o nome de toda escola MANOEL CLEMENTINO NETO, me cobrei bastante, mas 
entreguei tudo nas mãos de Deus. 

Pergunta 2: O que vocês fizeram quando saiu o resultado? 

Pergunta 3: Como aconteceu a apresentação?

RESPOSTA: Quando chegamos ao evento fizemos o nosso cadastro de participação, guardamos as bolças 
e subimos para o auditório para recebermos as informações. Ficamos informados que eram 15 minutos para 
apresentar o projeto, fiquei muito feliz, pois, era mais tempo de me expressar. Já eram 12 horas, então, eles nos 
dispensaram para almoçar e descansar um pouco. Retornamos às duas horas da tarde para o auditório então eles 
ficaram apenas com os 51 delegados e dispensaram os professores para outro prédio. O processo de avaliação 
dos projetos foi feito pelos próprios delegados, eu avaliei os 50 delegados assim como eles me avaliaram também, 
depois da avaliação nós fomos jantar e dormir. No dia seguinte, recebemos o resultado que nossa escola tinha sido 
aprovada, foi uma alegria imensa, vibramos e nos emocionamos muito.

Pergunta 4: O que você aprendeu com essa experiência?

RESPOSTA: O aprendizado foi grande, a partir dessa experiência passe a entender a realidade de outras 
cidades e vi que a Paraíba inteira sofre com a escassez de água. Conhecimento foi o que não faltou, além disso, eu 
fiz novas amizades,  aprendi bastante com os outros projetos, conheci os índios do Rio Tinto que estavam 
participando também da conferência, tive contato com novas culturas, foi muito bom em questão de aprendizagem, 
em fim, no dia 13 de junho viajarei novamente mas dessa vez eu levarei não só o nome da minha cidade mas 
também o nome de minha queria PARAÍBA!

EDUCADOR QUE INSPIRA

Curiosidades

Você sabia que há 
muitos anos as 
mulheres não 

votavam e nem 
faziam parte das 
decisões politicas?

Você sabia que no 
dia 12 de junho e 

comemorado o dia 
dos namorados, e 
também o dia do 

combate ao trabalho 
infantil?

Você sabia que o trabalho 
infantil é um dos 

responsáveis pelos diversos 
problemas que interferem 
na educação do Brasil? E 

que existem 2,6 milhões de 
crianças e adolescentes 

trabalhando ilegalmente?

José Orlando (Zezinho)
Parabéns Zezinho você foi escolhido como o educador que inspira pelos educandos 
da turma Aroeira! Que suas atividades continuem inspirando e alegrando a vida 
dessas crianças, adolescentes e jovens! 

Marcia Marques de Santana

Alicia Chagas dos Santos

Rafaella Lopes Gonçalves Bandeira

José Olimpio Claudino de Oliveira

Tamara Soleanne da Silva Dantas

Ana Neiry de Moura Alves

Presidente da ACPS

Educadora Responsável

Coordenadora do Projeto

Coordenadora Administrativa

Assessor de Comunicação

Coordenadora Pedagógica

Rua Maria das Dores de Carvalho, 
Nº 156
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www.pisadadosertao.org
Estamos na web!

www.facebook.com/pisadadosertao
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