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“ACREDITAR NA TRANSFORMAÇÃO HUMANA É A FORÇA QUE NOS MOVE” 

Pisada do Sertão 
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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. 

Mesmo antes de ser formalmente legalizada desde 2004 os jovens que 

fundaram a ACPS vem desenvolvendo ações socioculturais na comunidade, estas 

ações beneficiam a todos por seu poder de transformação. 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.  

Atualmente a organização atende 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.  

Compõem a organização a Cia de Danças Populares Pisada do Sertão, o 

Grupo de Teatro Pisada do Sertão, Grupo de Danças Regionais Filhos do Sertão, 

o Grupo Musical Raízes Nordestinas (flauta doce, transversal, escaleta, percussão, 

quartetos e quintetos instrumental, grupo de choro e trio nordestino) e a Rádio 

Central Jovem. 
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MISSÃO: 

 

Promover a formação cidadã de crianças, adolescentes e jovens por 

meio do desenvolvimento de ações socioeducativas e culturais visando seu 

desenvolvimento integral. 

 

VISÃO: 

 

Crianças, adolescentes e jovens desenvolvendo suas potencialidades e 

protagonizando com ética na vida comunitária. 

 

VALORES: 

 

 

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 

 



7 
 

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. 

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 2015 a Cia apresentou-se nas 

seguintes cidades: 

Major Sales-RN, Nazarezinho-PB, Sousa-PB, 

Poço de José de Moura-PB, Cajazeiras-PB, Ipaumirim-CE e Luiz Gomes-RN.  
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Dança 

A oficina de dança tem como eixo principal o 

desenvolvimento da linguagem corporal, assim os 

participantes desta oficina aprendem a ter domínio do 

corpo, desenvolvendo e aprimorando suas 

possibilidades de movimentação, superando suas 

limitações e enfrentando novos desafios em relação aos 

aspectos motores, sociais, afetivos e 

cognitivos.  Em 2015, a oficina de 

dança foi ofertada para 148 crianças e 

adolescentes em 316 aulas, dentre 

eles 70% estavam participando 

ativamente de grupos de danças da 

organização. 

 

Música 

A oficina de música ofertada na Pisada do Sertão 

tem como objetivo o desenvolvimento sociocultural 

de crianças, adolescentes e jovens por meio da 

valorização, reconhecimento e recriação de 

linguagens musicais. O aprendizado estrutura-se 

num dialogo musical envolvendo leitura, 

interpretação e improvisação por meio de vivências 

artísticas coletivas. 

No ano de 2015, a organização ofertou 296 aulas 

de música a 148 crianças e adolescentes, 46% dos 

participantes ao final do ano estavam participando 

ativamente de grupos de música de flautas doce e escaletas. 
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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.  

Leitura 

Com foco na qualificação educacional A Pisada do Sertão oferece oficina de Leitura que 

incentiva o hábito da leitura e da escrita, 

formando agentes de leitura e leitores 

ativos, pois, a organização conta com 

um acervo bibliotecário com uma 

diversidade de obras que vislumbram as 

mais diversas áreas, o que favorece de 

forma significativa o interesse pela 

leitura.  

 

 

 

 

Educomunicação 

Favorecendo o protagonismo infanto-juvenil, a 

autonomia e a comunicação eficaz, desenvolve-se 

também a oficina de Educomunicação, onde o 

processo de ensino-aprendizagem acontece de forma 

horizontal, os educandos participam ativamente das 

atividades, o conteúdo é debatido com a turma e em 

seguida é escolhido uma forma de expor o assunto a 

comunidade através do uso da Tecnologias de 

Informação e Comunicação-TICs.  

Destaca-se entre as atividades o teatro 

e implantação da Rádio Central Jovem, 

além da produção audiovisual e 

debates conduzidos pelos participantes 

da oficina. 
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Temas Transversais 

A oficina de Temas Transversais 

aborda temáticas que estão 

voltados para a compreensão e 

para a construção da realidade, 

convivência social e dos direitos 

e responsabilidades 

relacionados com a vida pessoal 

e coletiva como também 

ambiental com a afirmação do 

princípio da participação social. 

Os temas transversais, nesse 

sentido, correspondem a questões Socioambientais, Educação para a Paz, Educação 

Patrimonial e Direitos Humanos, que de forma articulada contribui para a formação da 

cidadania. 

 

Educação Ambiental 

Partindo do princípio e da necessidade da preservação do meio ambiente e da forma de 

atuação das gerações presentes e futuras, a educação ambiental é abordada como área 

essencial na sociedade, pois desperta nos indivíduos a prática de ações que possam 

causar impacto ambiental na preservação, através da reciclagem e na construção de uma 

cultura ambiental que eduque e ressignifique os espaços de preservação ambiental. 
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Esporte educativo 

Dentro da área esportiva é priorizado o esporte educacional, com foco no trabalho em equipe e a 

equidade de gênero, visando o desenvolvimento integral do indivíduo, mobilizando 

aprendizagens de conteúdos relacionados à cidadania, cultura, comunidade e protagonismo 

juvenil, contribuindo para a inserção social de seus participantes como indivíduos que 

compartilham decisões que afetam a sua vida e da comunidade. 

 

Karatê 

Na oficina de karatê os educandos aprendem a ter 

disciplina, respeito e seriedade, levando em 

consideração os valores. A capoeira também 

contribui para essa aprendizagem. Essas oficinas 

são conduzidas pelos educadores, no entanto, 

durante o processo de desenvolvimento da aula, 

os educandos também tornam-se protagonistas 

desta ação. 

 

 

Capoeira 

Na oficina de 

capoeira os educandos 

aprendem a respeitar o 

próximo, conhecer seu corpo 

através da articulação dos 

movimentos, tocar 

instrumentos de percussão e 

gingar capoeira. 
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GARANTIA DE DIREITOS 

O trabalho do Setor Social estrutura-se numa mediação que busca ser um elo entre o sujeito de 

ação, organização, famílias e a 

comunidade, desenvolvendo ações por 

meio de uma equipe técnica composta por 

psicólogo, Assistente Social e Educador 

Social, no qual ambos partilham de um 

trabalho coletivo, usando da articulação, 

criatividade e intervenção, numa 

perspectiva de transformação social. 

FORTALECIMENTO DE VINCULOS 

A Convivência Familiar e Comunitária é reconhecida dentro do Sistema de Garantia de Direitos, 

por isso o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários vem sendo 

priorizado a partir do trabalhado 

desenvolvido com as famílias dos sujeitos 

da ação 9criança e adolescente), através de 

encontros são discutidos e mediados temas 

relacionados ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários a partir de 

módulos pautados na convivência, 

educação familiar, ambiental e 

comunitária. Esses encontros favorece o dialogo entre a ONG e família o que fortalece a relação 

entre ambos, buscando criar estratégias que sensibilize as famílias sobre sua responsabilidade e 

a importância de acompanhar o desenvolvimento dos filhos. 

Os encontros são realizados mensalmente com 160 pai/mãe ou responsável legal de crianças, 

adolescentes e jovens, divididos em 03 grupos (cajueiro, laranjeira e mangueira) sendo esta 

divisão de acordo com a idade dos filhos. A participação da família vem sendo conquistada a 

cada encontro, e para isso são criadas várias estratégias, como a Carteira da família, divisão de 

equipes, frequência, e a criação do grupo de dança “As Marias” formado por 25 mães.  Desse 

modo, conseguimos traçar metas, para assegurar uma parceria efetiva entre a ONG e a família.   
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FORMAÇÕES COM EDUCADORES 

As formações com Educadores 

contribuem para a qualificação das ações 

executadas, buscando ampliar as 

habilidades e capacidades dos 

profissionais envolvidos a fim de 

promover uma aprendizagem significativa 

aos sujeitos da ação. As formações 

favorecem a ressignificação do fazer 

pedagógico dialogando de forma incisiva 

com as temáticas abordadas que norteiam 

os princípios de uma proposta transdisciplinar e contextualizadas. 

 

ENCONTROS COM PARCEIROS 

Os encontros com os parceiros 

e seus princípios educacionais 

articulam-se à proposta de 

Educação Integral que, em sua 

essência compreende o sujeito 

em sua complexidade, 

respeitando tempo, espaço e 

conteúdo. Partindo deste 

pressuposto, os encontros com 

escolas e demais instituições do 

sistema de garantia de direitos, 

buscam fortalecer a parceria através da articulação de ações inovadoras que favoreçam 

qualidade na educação e promoção dos direitos.  
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Caboclos do Sertão 

Como forma de preservar as manifestações 

culturais do sertão paraibano, durante a 

páscoa as ruas de Poço de José de Moura 

são tomadas pelos Caboclos do Sertão, em 

uma mistura de religiosidade, tradição e 

folclore os brincantes animam toda a 

comunidade que com seu ritmo marcante e 

alegria que contagia a todos por onde 

passam. 

 

Comunidade Leitora 

“Comunidade Leitora” é uma ação 

de formação educacional, 

intelectual e humana, 

compreendida como uma viagem 

aberta, uma aventura, uma 

experiência de transformação e de 

encontros consigo e com o mundo, 

que busca despertar na comunidade 

poçomourense a valorização da 

prática da leitura enquanto 

ferramenta necessária para a 

transformação social. 

 

VIII 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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IV CELARC 

Realização da 4ª 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. 

I Seminário de Educação Integral 

O I Seminário de educação integral foi 

realizado durante dois dias tendo como 

público alvo profissionais de instituições 

educacionais municipais, estaduais e da 

sociedade civil, entidades parceiras, 

famílias e comunidade local. O seminário 

objetiva refletir sobre a educação integral 

com foco na implantação no município, 

compartilhar experiências e práticas 

educacionais exitosas tornando públicas ações e reflexões, bem como traçar estratégias, 

cuja intenção é contribuir de forma efetiva para uma educação de qualidade para todos. 
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Sexta Cultural 

A Sexta Cultural é um evento realizado 

mensalmente, com o objetivo de 

reconhecer e valorizar  os fazeres e 

saberes construidos pelo projeto, 

evidenciando o potencial  das crianças 

e adolescentes atendidos. Ocorrerá 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. 

ESTUDO DE CAMPO 

Proporcionar práticas educativas e 

inovadoras pautadas em estudos de campo, 

passeios turísticos, atividades esportivas, 

recreativas e culturais em diversos 

ambientes dentro do município, cidades e 

estados vizinhos como forma de 

ressignificar o tempo livre, promover a 

aprendizagem e fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários. Foram realizados 

04 estudos de campo, sendo na cidade de 

Sousa, Cajazeiras, Luiz Gomes – RN, Major 

Sales – RN e em Poço de José de Moura. 
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INTERCAMBIO 

EDUCACIONAL 

Partindo do princípio da relevância 

da troca de experiências articulado 

ao incisivo exercício de 

compartilhar saberes e práticas 

educacionais exitosas, foi realizado 

no ano de 2015 três intercâmbios 

educacionais com projetos 

apoiados pelo Criança Esperança, 

de forma a contribuir com o 

fortalecimento das ações 

desenvolvidas nos projetos de cada 

envolvido. O intercambio teve 

como público alvo  educadores, equipe pedagógica e de coordenação do projeto, 

visando favorecer a formalização de parcerias buscando a efetivação da prática 

inovadora como valor que permeia o fazer educativo, cultural e social dos sujeitos de 

ação. 

Foram realizados três intercâmbios 

sendo: João Pessoa com a Casa 

Pequeno Davi, em Cajazeiras com a 

APAE e em Major Sales com A 

Associação Caboclos de Major Sales 

todas as organizações estavam sendo 

apoiadas pelo Programa Criança 

Esperança. 
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Links de acesso a vídeos de eventos realizados e sobre organização: 

 

http://www.pisadadosertao.com/p/pisada-na-midia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Zqax6jwEaHg 

https://www.youtube.com/watch?v=_gIzUaFTaIA 

https://www.youtube.com/watch?v=1N8tnJybgyg 

https://vimeo.com/133391651 

https://vimeo.com/133397886 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/bom-dia-pb/videos/v/associacao-pisada-do-sertao-promove-

integracao-social-em-poco-de-jose-de-moura/4401487/ 

 

Matérias divulgadas em site: 

http://www.pisadadosertao.com/ 

http://cofemac.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=5789&Itemid=9999 

http://redeglobo.globo.com/tvcabobranco/noticia/2014/09/crianca-esperanca-vai-apoiar-

quatro-projetos-na-paraiba-em-2015.html 

http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/noticia/2015/04/projeto-

beneficiado-pelo-crianca-esperanca-promove-incentivo-aleitura.html 

http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/noticia/2015/05/projeto-promove-

oficinas-com-criancas-e-adolescentes-da-paraiba.html 

http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/por-dentro-dos-

projetos/noticia/2015/07/criancas-e-adolescentes-participam-do-viii-pisada-do-

forro-na-paraiba.html 
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https://vimeo.com/133391651
https://vimeo.com/133397886
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http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/por-dentro-dos-projetos/noticia/2015/07/criancas-e-adolescentes-participam-do-viii-pisada-do-forro-na-paraiba.html
http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/por-dentro-dos-projetos/noticia/2015/07/criancas-e-adolescentes-participam-do-viii-pisada-do-forro-na-paraiba.html
http://redeglobo.globo.com/criancaesperanca/por-dentro-dos-projetos/noticia/2015/07/criancas-e-adolescentes-participam-do-viii-pisada-do-forro-na-paraiba.html
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As características da atual gestão da ACPS traduz-se como democrática-participativa, 

dando abertura sempre que necessário para que seus membros opinem, discutam sobre 

qualquer assunto como também os sujeitos de ação e suas famílias, além de encontros 

para planejar, avaliar e deliberar responsabilidades.  

A Associação Cultural Pisada do Sertão é composta pela Diretoria Executiva, Gerência 

de Projetos, Comissão de Acompanhamento de Projetos-CAP e na área operacional a 

organização é organizada por departamento e setores com o objetivo de conduzir a 

gestão de pessoas para o desenvolvimento qualitativo das ações. 

 

Diretoria Executiva – Órgão soberano da entidade, composto por Presidente, Vice 

Presidente, Secretário, Diretor de Finanças e Diretor de Patrimônio. Tem as funções de 

dirigir e administrar a política geral da entidade de forma voluntária; 

 

Conselho Fiscal – O conselho é um órgão fiscalizador das ações da administração da 

OSC e da forma como esta utiliza os recursos financeiros captados. É composto por 

membros da organização. 

 

Diretoria de Comunicação – Departamento responsável pela divulgação da imagem da 

Organização. Os profissionais Diretor de comunicação e agentes que atuam buscam a 

eficiência na comunicação com os diversos públicos com os quais a Organização se 

relaciona ou venha a se relacionar, prezando pela visibilidade e transparência de suas 

ações.  

 

Diretoria de Administrativo – Este setor é responsável pelo controle financeiro, 

recursos humanos e organização administrativa em respeito as suas normas e estatuto. O 

Coordenador e seus agentes é responsável pela área administrativa e financeira da 

entidade colaborando assim para o trabalho da Diretoria Executiva. 

 

Diretoria de Patrimônio – É responsável por supervisionar e orientar as atividades 

relacionadas à aquisição e controle de material, além de coordenar a elaboração do 

inventário e tomada de contas anual dos materiais e equipamentos adquiridos. 

 

Diretoria de Captação de Recurso – Órgão responsável pelo planejamento de ações e 

projetos para sustentabilidade da entidade através da criação de estratégias de captação 

de recursos, mapeamento de todas as potencialidades no que se refere a órgãos públicos, 

privados e pessoas físicas que tenham interesse em ser parceiros da organização.  

 

Gerência de Projetos – A Gerente é responsável de averiguar as ações realizadas em 

todos os setores, acompanhar os projetos executados como também os relatórios sejam 

eles administrativos e/ou financeiros. 

 

Comissão de Acompanhamento de Projetos-CAP – Acompanha e monitoram os 

projetos e recursos financeiros no intuito de dar transparência as ações. A CAP é 

composta por representantes das Politicas Públicas e Sociedade Civil; 

 

Coordenação Pedagógica – O Setor Pedagógico atua diretamente na formação e 

planejamento pedagógico das ações da organização, buscando fortalecer as práticas 

socioeducativas e promover a eficácia e eficiência. 
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Setor Cultural – Atua diretamente com a Cia de Danças Populares Pisada do Sertão, o 

Grupo Musical Raízes Nordestinas, a Cia de Teatro e os artesãos, cada área cultural 

possui um coordenador que é responsável por liderar ações, projetos e os 

integrantes/artistas. 

 

Setor Social – Responsável por planejar juntamente com os outros setores e 

departamentos, organizar, executar e divulgar as ações de garantia de direitos, geração 

de renda e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por manter ativo o 

diálogo entre os sujeitos de ação e projeto e, assessorar, mediar e facilitar o processo de 

participação dos sujeitos de ação.  

 

Setor Educacional – Responsável pela execução de atividades de educação ambiental, 

esporte educacional, leitura e artes, ofertadas diariamente para os sujeitos de ação. As 

ações são desenvolvidas por educadores e orientadas pela Coordenação pedagógica, 

gerente de projetos e coordenadora do projeto. 

A equipe esta composta por: 

Profissional Vínculo 

01 Gerente de Projetos Contratada 

01 Educador de música Contratado 

01 Educador de música Voluntário 

01 Educador de dança Contratado 

01 Educador de Esportes de quadra e Brincadeiras Populares Contratado 

01 Educador de Capoeira Contratado 

01 Educador de karatê Contratado 

01 Educador Físico Contratado 

01 Assessor de comunicação Contratado 

01 Agente de comunicação Voluntário 

01 Educador de Leitura  Voluntário 

01 Educador de Leitura Contratado 

01 Educador de Educomunicação Contratado 

01 Educador de Cidadania e Temas Transversais, educação 

patrimonial e ambiental. 

Contratado 

 

01 Coordenadora Administrativa Contratado 

01 Coordenadora Pedagógica Contratado 

01 Agente Administrativo Voluntário 

02 Agente de biblioteca Voluntária 

01 Psicóloga  Contratada 

01 Assistente Social Contratada 

01 Educador Social Contratado 

 

 

 



32 
 

 



33 
 

 

 

 

  



34 
 

 

  



35 
 

 

  



36 
 

 

  



37 
 

 

  



38 
 

 

  



39 
 

 

  



40 
 

 

  



41 
 

 


