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EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA 

MOC realizou dia lúdico sobre alimentação saudável com crianças em Conceição do 
Coité  

Um dia lindo de trocas de saberes e encantos de crianças da comunidade da Pinda, no município 
de Conceição de Coité, aconteceu na última quinta-feira (02) de agosto, na Escola Professor 

Roque Ferreira da Silva, seguindo o propósito de trabalhar a alimentação saudável de forma 
lúdica, levando reflexões, discussões e práticas, que fortalecem a educação contextualizada à 

realidade do campo, na perspectiva da Convivência com o Semiárido. A atividade que contou 
com a participação de trinta crianças e as professoras da escola, faz parte do projeto: Saberes 

e Fazeres do Semiárido: Direito à Educação e Alimentação Saudável, desenvolvido pelo 
Movimento de Organização Comunitária (MOC) em parceria com a Terre des Hommes Suísse 

(TdH), conduzida pela técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE) 

Ana Paula Duarte, que além de dialogar sobre a alimentação saudável, com intuito de sensibilizar 
os educandos/as sobre sua importância, a partir da sua realidade, fez uma análise da diferença 

dos alimentos oriundos da agricultura familiar, principalmente os de fácil acesso no município, 
com os industrializados, além da produção de desenhos e trabalhos com massinhas sobre esse 

contexto. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

PROJETO BAHIA PRODUTIVA 
MOC realizou monitoramento do Projeto Bahia Produtiva em Cansanção 

O Movimento de Organização Comunitária (MOC) realizou um Monitoramento do Projeto Bahia 
Produtiva / Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), no dia 01 de agosto, no 

município de Cansanção, seguindo os objetivos de: alinhar a compreensão das Funções acerca 
dos papeis dos envolvidos (Entidade Prestadora de ATER, Empreendimentos e Agentes 

Comunitários Rurais - ACRs e Agentes Comunitários de Apicultura - ACAs), bem como acertar 
junto com os Empreendimentos e ACRs e ACAs o Termo de Referência Contratação dos Agentes 

Comunitários Rurais para os subprojetos de acesso ao mercado e socioambiental no ano I, além 

de planejar as ações redirecionadas do ano I para II dos Serviços de ATER e dos ACR’s e ACA’S. 
A atividade envolveu representantes de Cansanção e dos municípios de Araci, Nordestina, 

Retirolândia e Monte Santo, sendo facilitada pela equipe do Programa de Fortalecimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários (PFEES/MOC), com a Coordenadora Gisleide Carneiro, 

as técnicas Wilza Oliveira e Renilda Santos, os técnicos Alexandre Nepomuceno e José Ivamberg, 
além da Coordenadora Pedagógica do MOC Vandalva Oliveira. Depois da apresentação dos 

participantes, o monitoramento seguiu para o alinhamento da compreensão das funções acerca 
dos papeis dos envolvidos (Entidade Prestadora de ATER, Empreendimentos e ACRs e ACAs), 

alinhamento do Termo de Referência de Contratação dos ACR para os subprojetos de acesso ao 
mercado e socioambiental ano I. Tiveram ainda, trabalho em grupos por Empreendimento, ACA 

e ACR e a equipe técnica para preenchimentos das planilhas do ano I, logo após, apresentaram 
a síntese dos trabalhos. E partiram para o planejamento das ações redirecionadas do ano I para 

II. Leia matéria completa no site do MOC.  
 

CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Comunidade Bastião multiplicando saberes, fazeres e encantos no Semiárido 
“Eu sou feliz é na comunidade, na comunidade eu sou feliz”. Sim, as comunidades do Semiárido 

são recheadas de encantos, belezas e alegrias, fazendo desses combustíveis para superarem 
todos os desafios da vida, resistindo e persistindo no caminho da Convivência, isso tudo se 
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encaixa nos fazeres e saberes da comunidade Bastião, localizada no município de Retirolândia, 

na região semiárida da Bahia, que é referência no trabalho coletivo, sendo ainda a prova de que 
essa união faz toda diferença no desenvolvimento local. Nesse caminhar de muitas ações 

comunitárias, o Bastião se mobilizou em mais uma prática que vem para somar no bem estar 
comum, realizando assim a multiplicação de sementes de plantas nativas da região em mudas, 

essa ideia veio inicialmente do incentivo do projeto piloto da Cisterna Telhadão, que chegou na 
comunidade em maio de 2017, por meio do Movimento de Organização Comunitária (MOC) em 

parceria com Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e foi construída em um pedaço de terra 
doado pelo agricultor Evaldo Carneiro, deixando ainda um fomento para melhor uso e 

fortalecimento a ação da Cisterna. A atividade que envolveu agricultores, agricultoras e a 
juventude da comunidade, aconteceu na última terça-feira (31) de julho, em um dia campo da 

Chamada Publica de ATER do MOC com apoio do Estado da Bahia, acompanhada pela técnica 
Tainá Lima (Programa de água, Produção de Alimentos e Agroecologia - PAPAA/MOC), com uma 

programação bem além do plantio das mudas, mas recheada de prosas, músicas, relatos de 
histórias (memórias), brincadeiras e muita partilhas de conhecimentos. E teve ainda momentos 

preparatórios dias antes, com a busca de adubos de curral e quixabeira para multiplicar as 

sementes. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

OFICINA  
Oficina sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil aconteceu em 

Serrinha 
Foi realizada na terça-feira (31) de julho, no município de Serrinha, uma Oficina sobre Marco 

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) e atualização do estatuto da 
organização conforme as recomendações propostas, através do Movimento de Mulheres 

Trabalhadora Rurais da Região Semiárida da Bahia (MMTR) Regional, contando com a facilitação 
do Agente de Desenvolvimento territorial Territorial-ADT/SEPLAN Reginaldo Dias e pela técnica 

Cátia Almeida do Programa de Gênero Movimento de Organização Comunitária (MOC). A 
atividade contou com a presença de mulheres que integram os Movimentos de Mulheres dos 

municípios de Serrinha, Araci, Santa Luz e Retirolândia, seguindo com a programação de refletir 
e discutir sobre a atual Conjuntura Política, bem como debater sobre a implantação da Escola 

Feminista no Território do Sisal, além de avaliar a participação do MMTR nos espaços de 

incidência, a exemplo do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (C0NSEA), Articulação 
Semiárido Brasileiro (ASA) e Colegiado de Desenvolvimento Territorial (CODETER). Avaliando 

ainda os espaços que já foram ocupados nos eventos realizados no ano de 2018, como: Fórum 
Social Mundial, Encontro Nacional de Agroecologia (ENA), Encontro Territorial das Mulheres do 

campo e da cidade, Celebração dos 15 anos da Rede Produtoras da Bahia (COOPEREDE) e Ato 
de recepção da Caravana Semiárido Contra a Fome em Feira de Santana.  

 
 

Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária 
1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária será realizada em Nova Fátima 

Reuniões de planejamento da 1ª Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária que será 
realizada no município de Nova Fátima, Território da Bacia do Jacuípe, na comunidade Alto 

Bonito, dia 06 de setembro, estão acontecendo por meio do Sindicato dos Trabalhadores/as 
Rurais (STTR), Associação Comunitária do Alto Bonito, Movimento de Organização Comunitária 

(MOC) e União de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia 

(UNICAFES), contando ainda com apoio da prefeitura municipal. A Feira tem como proposito 
promover um espaço de maior visibilidade para a produção de alimentos agroecológicos e com 

base na economia solidária, pensando ainda em estimular e fortalecer a identidade dos/as 
agricultores/as familiares, incentivando a um comércio justo, saudável, sustentável e 

economicamente viável. Por isso, a Feira contará com uma diversidade de produtos artesanais 
e alimentícios, bem como exposições de animais, demonstração de tecnologias sociais, oficinas 

e apresentações culturais do grupo de samba e reisado, além de outras atividades, ou seja, uma 
programação recheada de cores, saberes e fazeres de homens e mulheres desse Semiárido, rico 

em possibilidade.  
 

 
 

 

http://www.moc.org.br/publicacao/geral/2877/comunidade-bastiao-multiplicando-saberes-fazeres-e-encantos-no-semiarido-


Visite-nos nas redes sociais: 
Facebook do MOC 
Site do MOC 
#2018MOCMaisde50anos 
#PorUmSertaoJusto 
 
 

AGENDE-SE  
 

08,09 e 10/8 - II Encontro Nacional dos Estudantes de Cooperativismo- Valente; 
08/08 - Oficina com Diretores sobre o PPP - Barrocas; 

10/08 - Executiva da RESAB - Petrolina; 
10/08 - Dia de Estudo com Professores - Araci; 

13/08 - Rodas de conversas comunitárias sobre relações sociais de gênero e problematização 
das desigualdades que afetam a vida de meninas e mulheres - Retirolândia; 

14/08 - Formação com gestores/sociedade civil - Conceição do Coité; 

14 e 15/08- Encontro de Parceiros – Actionaid - Feira de Santana; 
15, 16 e 17/08 - Encontro Baiano de Educação do Campo - Salvador; 

16/08 - Rodas de conversas municipais sobre violência contra meninas e mulheres e os 
mecanismos de proteção envolvendo homens e meninos - Quijingue; 

16/08 - Mesa de Discussão sobre Feminismo, Assedio e Violência contra as Mulheres - 
Conceição do Coité; 

16 e 17/08 - Reunião CECA - Salvador; 
17/08 - Rodas de conversas municipais sobre violência contra meninas e mulheres e os 

mecanismos de proteção envolvendo homens e meninos -Nova Fátima; 

https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=OfSf7b9c7p2NGK1l5eDioR-2FdDQu3iay4fc4-2FcAiKhE1pC-2FxHRfc48dnBhRzVILubXI1K9gt5YsfL18fy4Beo6X8xf6vcfnk6BHXD-2B-2BVkoApKVCSG5nyN4HHkSbYMCquy01XuWnZ-2BZHhPe8-2F-2BhCMQIQ-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56HuW7RhyrIRSqI4kQkwU2YfzxTupxOl1cyXo0pJKuyQHNfW51djk9lt3NKEt94y9JNzK1b2bQ6-2FwwBHfx5dsnx5C3zO4cnUeWHcHTSk1VJpCFx1StgPDMaC-2B5rLIk2RrI4LI7ZmDqedW8wCSmr8kmj-2BQ5vGJRhMTiuSYLATq-2BiiQ-3D
https://u4949693.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=b-2FjV-2BYGgWTFtbrUlElbgGGOpAtcD1K7Iy50AcHZEKgiYEVLv7-2BJiNlbjpux6cq2yvGZ-2BCqApts51a-2BI6koA6TgKSTo-2BIToO-2FVuty03BJ2v83SWMgtFvBJ2Gag8rwNtIhDuDyacH2u4XXO0TrKrAcFabq1Iuw-2BijtXNxatU8tXyC44yk1sWUTh-2B3jdsxCkiDujjI1qnZpsFrcbQNNOpKFBd0cxlDbeAtXkSQ5ZVIHFg1JH3DhLNQFtA5GaL9hwHUnmWqe1oGp7qMKkD5jjTYqBA-3D-3D_NjDeCmLahI4vMvFFTfA4UwSbINyNOeDOtJw3jWG9mDaULiF4kYCDTxylSgaL5M56kZvmliaG37-2BbT335hdnn1K7-2BI3NR5do8tEh5fsDYaOayblH0y0h7FlxE3lJNHHelfBT4qlZAehbuXLroUGqPcmaaWGtchhJc6nxvzCiHt5FsjZqCvSRfJD3-2F6iR8jLdMkgifkXhHs8-2FOzWGJEpToOlxJELep3a55n3ug0L42g8k-3D

