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CAT 
Ficha Pedagógica com a metodologia do CAT foi construída em municípios da Bacia 
do Jacuípe 
Nos dias 18 e 19 de abril, construiu-se com os municípios de Baixa Grande, Mairi e Pintadas, 
que fazem parte do Território Bacia do Jacuípe, que são acompanhados pelo Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) por meio do Programa de Educação do Campo Contextualiza 
(PECONTE), a Ficha Pedagógica do ano letivo de 2018, que tem como tema geral esse ano: 
“Educação Contextualizada para a Convivência com o Semiárido: Ações e parcerias para o 
exercício da cidadania na defesa dos direitos da população do campo”, criado no Encontro de 
Coordenadores do CAT/Baú de Leitura. A partir do tema geral, os professores/as, 
coordenadores/as e demais gestores/as da educação desses municípios, juntos com mediação 
e Daiane Santos (PECONTE/MOC) no primeiro dia e Neumira Farias (UEFES) no segundo dia, 
refletiram sobre uma problemática que mais atinge as comunidades onde eles lecionam, para 
definição de um subtema para direcionar o trabalho da ficha, que segue pelos passos do 
Conhecer, Analisar e Transformar (CAT) a realidade do campo. Leia matéria completa no site 
do MOC.  
  
MULHERES  
Reunião de Planejamento dos Coletivos de Mulheres aconteceu em Nova Fátima 
No dia 19 de abril, aconteceu no município de Nova Fátima, uma Reunião Municipal de 
Planejamento e Monitoramento das ações das organizações de mulheres, como Secretaria de 
Mulheres dos Sindicatos e Movimentos de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTRs) que são 
acompanhadas e assessoradas através do Projeto Parceiros/as Por Um Sertão Justo 
desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária (MOC) em parceria com Actionaid. A 
atividade faz parte do Plano de Trabalho do Projeto que segue o propósito de planejar 
juntamente com as mulheres lideranças, as ações a serem desenvolvidas em suas 
organizações, assim como buscar encaminhamentos coletivos que contribuam para seu 
fortalecimento e alcançe dos indicadores e metas ao logo do ano, contando com a participação 
de mulheres e meninas das organizações de mulheres (Coletivos, MMTR, secretaria de 
mulheres do Sindicato, Associações, Cooperativas, grupos de produções e rede municipal de 
enfrentamento a violência contra as mulheres), sendo mediada pela técnica do Programa de 
Gênero do MOC Cátia Almeida.  
 
EDUCAÇÃO DO CAMPO CONTEXTUALIZADA  
Reunião do Projeto Saberes e Fazeres do Semiárido aconteceu em Riachão do 
Jacuípe 
Aconteceu no município de Riachão do Jacuípe, no dia 18 de abril, uma Reunião com 
Conselheiros de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação, representantes da 
Sociedade Civil, membros da Secretaria Municipal de Educação (Secretário, Coordenação do 
CAT/Baú de Leitura e direção das escolas do campo) e a Associação dos Professores/as (APLB), 
além de representante da direção de cultura e a nutricionista local. 
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A reunião faz parte das atividades do projeto Saberes e Fazeres do Semiárido: direito à 
alimentação saudável e educação contextualizada, executado pelo Movimento de Organização 
Comunitária (MOC) em parceria com a Terre des Hommes Suisse (TDH), e contou a mediação 
da técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE/MOC) Ana Paula 
Duarte Coordenadora do Projeto, que dialogou o fortalecimento da alimentação saudável e 
educação contextualizada no município, a partir da integração entre os Conselhos, Fórum da 
Cidadania e Sociedade Civil, juntamente com o poder público. Essa atividade teve como 
objetivo, à busca por qualificar e fortalecer os representantes da Sociedade Civil e dos 
Conselhos municipais, no que tange a sua participação na defesa e pauta da alimentação 
saudável com base nos princípios agroecológicos e na dimensão da educação contextualizada, 
garantindo e defendendo essa alimentação de qualidade para crianças e adolescentes na base 
escolar, fundamental para o desenvolvimento dos alunos. 
 
JUVENTUDE 
Roda de Prosa foi realizada no Bastião para fortalecimento da Juventude 
No dia 17 de abril, aconteceu na comunidade do Bastião no município de Retirolândia, uma 
Roda de Prosa para formação política e de fortalecimento da base comunitária da juventude, 
realizada pelo Conselho Municipal de Juventude (COMJUVER), contando com apoio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e com a parceria do Movimento de Organização 
Comunitária (MOC), na construção do momento. Segundo Janiele Silva (Presidente do 
COMJUVER) a Roda de Prosa teve como proposito organizar os/as jovens e torna-los/as mais 
resistentes e protagonistas de suas histórias, incentivando também a ocuparem os espaços e 
consolidar os seguimento juvenis. “O Conselho pretende alcançar o máximo de comunidades 
possíveis”, frisou Janiele Silva. O encontro contou também com a participação da historiadora 
Táfila Sinara e a técnica Tainá Matos do Programa Água, Produção de Alimentos e Agroecologia 
(PAPAA/MOC), que atua na comunidade com o projeto de Chamada Pública de Assistência 
Técnica e Extensão (ATER) desenvolvido pelo MOC.  
 
MONITORAMENTO 
Monitoramento do Projeto Cirandando Pelos Direitos aconteceu no Assentamento 
Rose em Santaluz 
O projeto Cirandando pelos Direitos desenvolvido pelo Movimento de Organização Comunitária 
(MOC) em parceria Kinder Not Hilfe – (KNH), realizou no dia 23 de abril, no Assentamento 
Rose, no município de Santaluz, uma reunião para monitorar as ações do Plano de 
Desenvolvimento Local, com objetivo de acompanhar as atividades e as demandas que estão 
no Plano desde início do projeto, que esse ano completa cinco anos de caminhada. O Plano 
visa ainda contribuir com revindicações das comunidades na busca por mais melhoria nos 
diversos fatores que necessitam, como: educação, saúde, alimentação saudável, lazer, 
infraestrutura e muito mais. A reunião contou com a participação de membros da comunidade, 
jovens do projeto e foi mediada pela técnica do Programa de Comunicação do Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) Cleonice Oliveira. Na oportunidade, relataram sobre as 
solicitações feitas à gestão municipal, que ainda não foram atendidas, como reforma do posto 
de saúde, pois não se tem local adequado para atendimento médico a comunidade, 
iluminação, as ruas estão as escuras, esgoto em aberto, entre outras melhorias que são 
direitos da comunidade acessar na realidade onde vivem. Leia matéria completa no site do 
MOC.  
 
Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2017MOC50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 
 
AGENDE-SE  
 
 
24 de abril – Visita de TDH - Com roda de prosa – Conceição do Coité;  
24 e 25 de abril- Encontro Estadual de Ater em Salvador –; 
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25 de abril –Monitoramento de TDH – Feira de Santana/MOC; 
25 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Araci ; 
27 de abril - Dia de estudo - TDH - Riachão do Jacuípe; 
30 de abril – Formação do Fórum da Sociedade Civil - Retirolândia ; 
 


