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APRESENTAÇÃO 

 

A Associação Cultural Pisada do Sertão - ACPS é uma organização da 

sociedade civil, sem fins lucrativos, fundada em maio de 2007 formada por 30 

jovens, que construíram sua identidade sociocultural nos pilares da educação 

não formal e nas vivências comunitárias, aliadas ao envolvimento destes nos 

espaços de discussão, elaboração e acompanhamento de ações integrantes do 

sistema de garantia de direitos da criança e adolescente. Atua na zona urbana 

e rural do município de Poço de José de Moura estado da Paraíba e na região 

sertaneja nas áreas da cultura, educação, esporte educativo e assistência 

social.  

A organização destaca-se em todo cenário sertanejo e nordestino pela 

sua importância para a comunidade na qual atua, visto que já recebeu várias 

homenagens e prêmios pela sua atuação na promoção de ações socioculturais 

diversificadas, criativas e inovadoras junto a crianças, adolescentes e jovens, 

da comunidade da sede e zona rural do município poçomourense. 

Preservar e promover os valores históricos muitas vezes adormecidos foi 

um dos primeiros passos para garantir a autoestima de todos os envolvidos, o 

investimento na educação, cultura e esporte é a garantia da cidadania, 

buscando para isso meios de desenvolvimento social, democratização 

sociocultural, superando as desigualdades sociais e reafirmando o quanto a 

participação cidadã é necessária para efetivar o acesso as políticas públicas.  

No ano de 2016 a organização atendeu diretamente 250 crianças, 

adolescentes, jovens e suas famílias de forma continuada por meio de ações 

sócio educativas e culturais, distribuídas em oficinas sistemáticas de dança, 

musica, leitura, educomunicação, esporte, capoeira, karatê e temas 

transversais realizadas na sede do município.  
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Promover a formação cidadã de crianças, 

adolescentes e jovens por meio do desenvolvimento 

de ações socioeducativas e culturais visando seu 

desenvolvimento integral. 

 

  

 

 

Crianças, adolescentes e jovens desenvolvendo suas 

potencialidades e protagonizando com ética na vida 

comunitária. 

 

 

 

 

Qualidade  na oferta e no desenvolvimento das 

atividades culturais, educacionais e sociais;  

Inovação nas práticas metodológicas e pedagógicas;  

Responsabilidade social com o que se vai realizar 

prezando pela atuação de profissionais comprometidos 

com a causa; 

Proatividade nas ações e atitudes das pessoas que fazem a organização; 

Autonomia pautada na sua preservação como exercício de suas decisões;  

Ética como valor que rege os comportamentos individuais e organizacionais 

nos diferentes tempos, lugares e culturas.  
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ORGANOGRAMA 
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SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS 
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ATENDIMENTO DIRETO 

CENTRO DE CULTURA ESPORTE 
E CIDADANIA – CEC. 
O projeto Centro de Cultura, Esporte 
e Cidadania - CEC é executado 
desde 2012 como resultado do 
investimento do Prêmio Pontinhos de 
Cultura “Sementes Culturais” 
atendendo diariamente a 100 
crianças e adolescentes de 5 a 17 
anos com oferta de oficinas de 
dança, musica, tecnica circense, 
leitura, artesanato, esportes e 
educação patrimonial. No ano de 
2015 recebeu apoio do Criança 
Esperança, ampliando sua atuação 
para o atendimento de 150 crianças 
e adolescentes por meio de oficinas 
socio educativas de dança, musica, 
tecnica circense, artesanto, cultura 
digital, leitura, educomunicação e 
esporte educacional e em 2016 teve 

apoio da Fundação Itau Social por meio do Fundo Municipal de Atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente apliando o atendimento para 200 crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

 
CAMINHOS PARA A CIDADANIA 
 

 
O projeto “Caminhos para a 
cidadania” iniciou sua 
execução em novembro de 
2015 com o Patrocínio da 
Petrobras através do 
programa Petrobras 
socioambiental visa promover 
o esporte educacional como 
ferramenta de 
desenvolvimento integral na 
inclusão de crianças, 
adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade, 

visando à promoção da cidadania, a transformação social e o fortalecimento das 
redes educacionais para a construção de uma aprendizagem coletiva e autônoma. 
O projeto atende a 250 crianças, adolescentes e jovens com faixa etária entre 04 a 
25 anos residentes na zona urbana e rural em atividades esportivas educacionais 
como: oficinas de futsal, voleibol, handebol, karatê, capoeira, danças regionais, 
brincadeiras populares, oficinas de formação cidadã, educação ambiental e temas 
transversais, ampliando também a atuação às famílias dos participantes através de 
encontros e palestras.  
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Cia de Danças Populares Pisada do Sertão 

A Cia de Danças Populares Pisada do Sertão foi fundada em outubro de 2004, 

é composta por adolescentes e jovens que atuam como dançarinos(as), 

músicos e produção técnica. O repertório de danças da CIA é composto por 

diversas danças populares como xaxado, sequência nordestina, bumba-meu-

boi, ciranda, coco, reisado, frevo, cavalo marinho, entre outras, totalizando 14 

danças. 

No ano de 2016 a Cia apresentou-se nas cidades de Sousa, Cajazeiras, Luiz 

Gomes e Vieirópolis, todas no Estado da Paraíba. 

 

DANÇAS REGIONAIS 

A dança é além de ser uma atividade que contribui para o corpo e para a 

mente, é considerada uma das atividades que mais representa a proposta 

cultural da OSC. A oficina de dança está pautada na valorização da diversidade 

regional de danças populares, é uma atividade de formação de grupos de 

dança e de agentes esportivos de dança como oportunidade de desenvolver o 

protagonismo de adolescentes e jovens motivando a prática e vivencias da 

dança como oportunidade de transformação social a partir do trabalho cultural. 
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MÚSICA 

A oficina de música fundamenta-se na proposta de educação musical, 

através de ferramentas básicas de compreensão e utilização prática de 

linguagens musicais buscando favorecer condições necessárias  para que os 

educandos compreendam  a música no plano da expressão e no plano do 

significado. Com a oferta da oficina de música pautada na proposta de 

educação musical, foram formados dois grupos musicais sendo de flauta doce 

e escaletas para crianças e orquestra de sopro e chorinho com adolescentes 

de jovens, sistematizando o resultado no lançamento de um CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significado
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No ano de 2016, a Associação Cultural Pisada do Sertão atuou com ações 

voltadas para crianças, adolescentes e jovens através do Projeto Centro de 

Cultura Esporte e Cidadania-CEC com oficinas de música, leitura e 

educomunicação, e com o projeto Caminhos para a Cidadania com oficinas de 

dança, capoeira, karatê, temas transversais e esportes de quadra. Com o 

desenvolvimento das atividades 250 crianças, adolescentes e jovens da zona 

urbana e rural do município tiveram acesso a atividades socioeducativas de 

desenvolvimento integral, que contribuíram de forma significativa para 

formação da cidadania. 

Buscando qualificar as ações a desenvolvidas pelos projetos, bem como 

capacitar os profissionais envolvidos, a Associação Cultural Pisada do Sertão 

realizou 55 encontros formativos com equipe técnica e educadores dos projetos 

desenvolvidos através de palestras educativas, oficinas de práticas 

pedagógicas, grupos de estudos, debates, mesa redonda, tertúlias dialógicas e 

desenvolvimento humano. 
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FORMAÇÕES E PLANEJAMENTOS COM EQUIPE 

A Pisada do Sertão busca promover a qualidade nas ações desenvolvidas com 

inovação nas práticas pedagógicas, planejamento coletivo, monitoramento e 

avaliação. Neste sentido, os encontros formativos com equipe de educadores, 

técnicos e gestão foram realizados semanalmente mediados pela coordenação 

pedagógica da Pisada, tendo como metodologia a aprendizagem dialógica, 

através de estudos dirigidos, debates, palestras e planejamento estratégico 

fundamentos nos princípios da Educação Integral, articulados aos quatro 

pilares da educação integrando e contextualizando currículo, saberes e fazeres 

populares à prática pedagógica. 

 

 

FORMAÇÕES COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO FORMAL 
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Buscando articular o currículo entre educação formal e não formal, 

fortalecendo a parceria entre escola e OSC, foram realizados no ano de 2016 

encontros com professores pautados no fortalecimento da parceria para a 

construção de uma proposta de educação integral no município, bem como 

avaliação dos índices de reprovação e elaboração de plano de trabalho 

articulado que promovesse a melhoria do desempenho escolar das crianças, 

adolescentes e jovens do município. 

Os encontros educativos e socioambientais foram realizados com 

professores da rede municipal e estadual de educação e educadores de 

programas sociais. Os encontros buscavam construir uma proposta de trabalho 

e inserção da educação ambiental no contexto escolar em parceria com a OSC 

e demais politicas públicas envolvidas no processo. 

Os encontros de vivências e práticas pedagógicas com educadores 

físicos da rede municipal, estadual e de programas sociais, contribuíram para o 

alinhamento da proposta de esporte educacional, a partir do estudo dirigido das 

competências e habilidades a serem desenvolvidas nas aulas de educação 

física segundo as orientações da Base Nacional Curricular Comum- BNCC, e 

na ressignificação das práticas de educação física escolar com a inserção de 

tecnologia social no esporte educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS EDUCATIVAS 

Atualmente a Associação Cultural Pisada do Sertão promove oficinas que 

contribuem para a ampliação do repertório cultural de 250 crianças, 

adolescentes e jovens tanto da cidade quanto do campo.  As ações 

socioeducativas perpassam as dimensões de tempo, espaço e conteúdo 

fundamentada na proposta da educação integral.  
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LEITURA 

A oficina de leitura é 

uma prática de 

incentivo a leitura 

através de contação 

de histórias, 

desenvolvimento da 

oralidade, retórica e 

escrita. Nas atividades 

de leitura, são 

trabalhados diversos 

gêneros textuais que 

correspondem a 

necessidade da prática 

constante da leitura. A formação de agentes de leitura é um dos maiores 

resultados apresentados pela oficina, além da descentralização das atividades, 

favorecendo a comunidade o acesso a práticas coletivas de incentivo a leitura, 

bem como a elaboração de um jornal de circulação comunitária. 

                                

EDUCOMUNICAÇÃO 

A educomunicação é um trabalho inovador de trabalhar a comunicação na 

perspectiva educativa, de levar a informação com qualidade e responsabilidade 

social. Partindo desse principio, a oficina de educomunicação busca favorecer 

o protagonismo infanto-juvenil a partir de um processo de aprendizagem 

articulado as demais atividades socioeducativas desenvolvidas na OSC. O uso 

das TICs Tecnologia da 

Informação e Comunicação 

é o eixo norteador do 

processo de construção de 

aprendizagens nas 

atividades da oficina. A 

Rádio Central Jovem é uma 

oportunidade dos 

educandos desenvolverem 

na prática suas 

aprendizagens, levando 

para a comunidade poço-

mourense informação com 

responsabilidade. 
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CIDADANIA E TEMAS TRANSVERSAIS 

A oficina de Cidadania e 

Temas Transversais é 

norteada através de dois 

princípios: o principio de 

educação para a 

cidadania, que está 

relacionada a formação 

cidadã na garantia dos 

direitos e cumprimento 

dos deveres, no trabalho 

incisivo na construção 

de valores, relações 

interpessoais, trabalho 

em equipe e temas relacionados a convivência familiar e comunitária, e no 

principio da educação ambiental, voltada para preservação do meio ambiente 

através do trabalho no viveiro de mudas, realização de campanha de 

arborização urbana e de coleta seletiva. 

  

ESPORTES DE QUADRA 

 

A oficina de esporte 

de quadra é 

fundamentada a 

partir da prática do 

esporte educacional 

e cooperativo, 

valorizando o 

trabalho em equipe 

na inovação das 

práticas esportivas 

com uso de 

tecnologia social no 

esporte educacional. Na oficina são contempladas modalidades diversas, tais 

como: handeibol, futsal, basquete e brincadeiras populares. As atividades 

contribuem de forma significativa para o desenvolvimento motor, cognitivo e 

afetivo contemplando o desenvolvimento das dimensões do sujeito. 
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CAPOEIRA 

A capoeira como 

prática educativa, 

esportiva e cultural 

é trabalhada a partir 

de princípios éticos 

e morais articulada 

a proposta 

pedagógica da OSC 

como atividade de 

esporte educativo e 

de valorização do 

fazer coletivo. 

Partindo desse 

principio, foram 

realizadas rodas de 

capoeira na praça, nas escolas e intercâmbios entre grupos de capoeira da 

região como forma de agregar valores e trocar experiências que enriquecem a 

formação do ser. 

 

 

KARATÊ 

Formação do sujeito bem como a 

construção de valores, disciplina, 

respeito e autoconfiança. 

Durante as atividades, os 

educandos dialogam e praticam 

o Karatê de forma participativa, 

desenvolvendo habilidades e 

competências compartilhadas em 

equipe a partir do 

desenvolvimento do 

protagonismo. Foram realizados 

diversos eventos que 

evidenciasse o Karatê, entre eles 

a troca de faixa como forma de valorizar e motivar a prática dessa atividade. 
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FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

ENCONTRO COM FAMILIAS 

O fortalecimento dos vínculos 

familiares vem sendo priorizado a 

partir do trabalho desenvolvido com 

as famílias dos sujeitos da ação 

(crianças, adolescentes e jovens) 

através de encontros são discutidos 

e mediados temas relacionados ao 

fortalecimento de vínculos familiares 

e comunitários.  

Os encontros são pautados nos 

módulos de convivência familiar, ambiental e convivência comunitária, 

através de rodas de conversas, exposições, vivencias lúdicas, atividades 

de esporte educativo e a educação ambiental. Realizados mensalmente 

com a participação de 149 pai/mãe ou responsável de crianças, 

adolescentes e jovens, divididos em 03 grupos (cajueiro, laranjeira e 

mangueira) sendo esta divisão de acordo com a faixa etária dos filhos. 

Para a realização do trabalho com as famílias a Organização possui 

uma equipe de profissionais contendo Coordenadores de Projetos, 

Pedagogos, Assistente Social, Psicóloga, Educador Social, além de uma 

equipe de apoio que contribui durante os encontros.   

Durante os encontros com as famílias podemos destacar alguns temas 

trabalhados: 10 regras de ouro para educar, intercâmbio entre pais e 

filhos, Gincana contra o trabalho infantil, Coleta Seletiva- Pratique essa 

ideia, Fundamentos para uma boa convivência comunitária, Educação 

Ambiental – Plante uma arvore. Esses temas fomentam discursões 

relevantes que contribuem com o fortalecimento dos vínculos familiares.    
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PROTAGONISMO 

Núcleo de Cidadania de Criança e Adolescente – NUCA 

 

O Núcleo de Cidadania de Crianças e 

Adolescentes-NUCA é uma rede de 

protagonismo infanto-juvenil, com o 

objetivo de promover atividades que 

possibilitem o desenvolvimento do 

protagonismo, criticidade e 

responsabilidade social, bem como a 

formação de liderança. 

Um trabalho realizado com 25 crianças e 

adolescentes, cujo principal objetivo é o desenvolvimento crítico e reflexivo de 

suas competências a partir da realização de encontros formativos e ações 

estratégicas que favorecessem o protagonismo infanto-juvenil. Para tanto, 

foram realizados em 2016 encontros com os participantes do NUCA de forma 

quinzenal, a fim de compartilhar ideias, construir propostas e traçar metas a 

serem desenvolvidas na comunidade local. 

Com proposta de trabalho inovadora, os participantes eram organizados em 

grupos internos nomeados por comissões de meio ambiente, saúde e esporte 

cultura e educação, profissionais, protocolo, companheirismo e comunicação. 

Assim, os encontros foram conduzidos pelas crianças e adolescentes, 

mediados pela educadora social, uma metodologia dinâmica e ao mesmo 

tempo formativa que visa a formação e cidadãos proativos, agentes de 

transformação social. 
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CAMPANHAS EDUCATIVAS 

Em virtude do elevado índice de violação de direitos existentes no 

município, sobretudo de Trabalho Infantil, o projeto realizou a Campanha 

Não Aceito Trabalho Infantil, de abrangencia regional no qual alcançou 

mais 50 municípios paraibanos e esta teve a parceria do M<inistério 

Público do Trabalho – MPT e do Sistema de Garantia de Direitos dos 

Municipios participantes. 
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Rede DCA 

 

A Rede dos Direitos da Criança e Adolescentes do Sertão da Paraíba - 

Rede DCA Sertão é um espaço democrático de articulação e integração dos 

diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos dos municípios do alto 

sertão paraibano visando a promoção, proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente.  

A Rede DCA Sertão foi criada em novembro de 2016 durante a 

realização do I Seminário de Direitos da Criança e Adolescente e se constitui 

na Articulação Intersetorial dos Direitos da Criança e Adolescentes com vistas 

à integração e à articulação permanente entre serviços e ações das políticas 

públicas de atendimento a criança e adolescente, sociedade civil organizada, 

controle social e o Sistema de Garantia de Direitos em consonância com os 

pressupostos, diretrizes e objetivos da Política Nacional dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes. 

A Rede DCA Sertão tem sua abrangência de ação restrita aos 

municípios do alto sertão paraibano, é constituída pela representação formal de 

entidades governamentais, não governamentais e de controle social dos 

municípios do alto sertão paraibano. 
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No ano de 2016 a organização realizou diversos eventos entre eles culturais e 

socioeducativos. O objetivo dos eventos é divulgar as ações desenvolvidas 

como também empoderar os participantes de modo a garantir a sua autonomia, 

despertando a criatividade e potencializando habilidades e competências. 

 

Sexta Cultural 

 

A sexta Cultural é uma ação realizada mensalmente, com o objetivo de 

democratizar o acesso aos direitos da criança e adolescente por meio de 

práticas socioeducativas e culturais que reconheça e desenvolva o potencial de 

crianças, adolescentes atendidas pelo projeto. Ocorrer em praça pública 

através de apresentações culturais das oficinas desenvolvidas pelo projeto, 

como também dos artistas da terra, como forma de reconhecer e valorizar as 

práticas artísticas-culturais,  promovendo assim a formação de plateias, 

elevando a auto estima e inspirando a comunidade para a apreciação da arte. 
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IX Pisada do Forró 

 

O Pisada do Forró é um evento que ocorre no mês de junho em comemoração 

as festividades juninas a fim de manter viva as tradições nordestinas, através 

da dança, musica, comidas típicas no qual em praça pública apresenta grupos 

artísticos formados pelas crianças e adolescentes atendidos pelos projetos da 

organização. 
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I Seminário dos Direitos da Criança e Adolescente 

 

O I Seminário dos Direitos da Criança e Adolescente foi realizado em 

novembro de 2016 com o objetivo de compartilhar experiências e práticas 

exitosas de espaços educativos de atendimento à este público, tornando 

públicas ações e reflexões, bem como traçar estratégias, que contribua de 



29 
 

forma efetiva na garantia dos direitos da criança e adolescente. O Seminário 

teve uma programação pautada em debates, troca de experiências e 

sistematização das estratégias definidas pelos participantes, no quais serão 

profissionais de instituições educacionais municipais, estaduais e da sociedade 

civil, entidades parceiras, famílias e comunidade local.  

 

 

V CELARC 
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Realização da 5ª edição do CELARC, evento de promoção do esporte 

educativo que busca incentivar a pratica esportiva como direito social em 

diversas modalidades trabalhadas pelos projetos com duração de 5 dias e 20 

h/semanal aberto a toda comunidade com o objetivo de contribuir com a 

construção de uma nova visão do esporte e suas possibilidades, a partir de 

ações que garantam e promovam os direitos de crianças, adolescentes e 

jovens. 

 

 

ESTUDO DE CAMPO 

Um importante recurso didático, que facilita a aprendizagem e viabiliza 

estratégias didáticas que fortalecem a relação entre os educandos, a oficina e o 

educador. Assim, foram realizados vários estudos de campo pautados na 

educação ambiental a fim de agregar mais conhecimento acerca da oficina de 

temas transversais, bem como ampliar o olhar dos educandos para com o meio 

ambiente, auxiliando a construção do conhecimento. 
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INTERCÂMBIO EDUCACIONAL 

 

Uma atividade valorosa na Pisada do Sertão é o intercâmbio educacional, em 

2016 foram realizados intercâmbios tanto entre profissionais quanto entre 

educandos. Os educadores, gestão e coordenação de projetos puderam 

dialogar e compartilhar suas experiências com a Casa Pequeno Davi em João 

Pessoa-PB e com a equipe do Projeto “Vivenciando direitos” de São João do 

Rio do Peixe-PB, ambos apoiados pela Fundação Itaú Social. O Intercâmbio 

entre os educandos, foi realizado em Nova Olinda-CE através da organização 

Casa Grande, na qual também atua na área da educomunicação, assim, esse  

compartilhamento entre sujeitos de ação permite a agregação de novas 

culturas e faz com que o educando amplie seu olhar. A experiência é única 

e quem participa leva essa vivência para o resto da vida. 
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ESTRELAS DO SERTÃO 

 

O Prêmio Estrelas do Sertão tem como objetivo contribuir para a melhoria do 

desempenho escolar, a participação social e promover o desenvolvimento 

integral de crianças, adolescentes e jovens poço-mourenses o Prêmio Estrelas 

do Sertão foi idealizado com o objetivo de revelar as crianças, adolescentes e 

jovens que foram destaque no ano de 2016. 

Por meio da avaliação dos seguintes critérios:  

Melhor rendimento escolar: equivalente a média anual de todas as disciplina e 

a maior frequência anual nas disciplinas. 

Desempenho nas oficinas socioeducativas oferecidas pelos projetos da 

organização: equivalente a maior média anual nos quatro pilares avaliados por 

meio da participação nas oficinas socioeducativas e maior frequência anual nas 

atividades dos projetos. 

Maior participação da família nos encontros mensais e eventos promovidos 

pela organização: equivalente a maior frequência anual nos encontros mensais 

e nos eventos públicos realizados pela organização na sede do município.  
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Comunidade Leitora 

 

Promoção da leitura em espaços não formais: iniciativa voltada para a 

conquista de novos leitores e para a promoção de acesso ao livro e à leitura 

que contribuem para a ampliação e o fortalecimento de práticas de leituras em 

ambientes diversos. 

A Comunidade Leitora é uma ação que desperta e estimula um novo olhar 

diante do cenário cultural de leitores da comunidade de Poço de José de 

Moura. As ações, pautadas na difusão do conhecimento através das diferentes 

formas de leitura, mobiliza a comunidade a se reconhecer enquanto sujeitos 

que promovem cultura e constroem novas histórias e com elas novos sentidos, 

valores e aprendizagens. 

No ano de 2016 foi premiada pelo Ministério da Cultura Biblioteca Nacional no 

Edital Por Um Brasil de Leitores. 

Executou durante 2016 uma grade de programação tendo a leitura como pilar 

essencial para o desenvolvimento crítico das crianças, adolescentes e jovens, 

assim destacaram-se: Leitura Itinerante, Leitura em Minha Rua, Formação com 

Agentes de Leitura, Leitura na Praça, Trilhas pedagógicas, Programa de Rádio 

100% educação. 
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Patrocínio: 

 

 

 

Apoio:  

 

 

Parcerias: 
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ENCONTRO COM PARCEIROS 

 

O trabalho com parceiros viabilizou a realização de ações articuladas a 

população poço-mourense. A partir do diálogo com os diferentes agente sociais 

das áreas da Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Controle Social e 

Sistema de Garantia de Direitos nos encontros de parceiros, foram discutidos 

temáticas relacionadas ao trabalho em rede e principalmente na promoção, 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, favorecendo o 

desenvolvimento integral desses sujeitos. Nos encontros formativos foi possível 

identificar as principais fragilidades e potencialidades de cada política pública 

nas diferentes comunidades do território, e a partir dessa realidade, traçadas 

estratégias de minimização da situação identificada. 
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A organização é formada por uma equipe multidisciplinar entre eles, 

assistente social, pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, educador físico, 

músico contador e designer, com sede de aprender e de multiplicar 

conhecimentos, profissionais que constroem a historia do lugar onde vivem, 

preocupados com a realidade social, mas confiante que depende do que se faz 

hoje para que se alcance o futuro desejado. Atuam com transparência, 

responsabilidade técnica e compromisso social no qual está evidenciado pelo 

número de projetos aprovados em editais públicos, renovados, prêmios 

recebidos e credibilidade junto a comunidade local e região sertaneja. 

É uma prática da Pisada do Sertão investir no capital humano, pois 

acredita no potencial de seus profissionais que vem desenvolvendo suas 

atividades nos quais, estes, atuam com qualificação técnica e profissional 

dentro de sua área de formação o que gera comprometimento, engajamento e 

compromisso com a causa e consequentemente hoje seus profissionais são 

reconhecidos pela capacidade de transformação social em toda região 

sertaneja.  
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