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EDUCAÇÃO DO CAMPO CONTEXTUALIZADA 

MOC realizou II Módulo de Oficina de Educação do Campo Contextualizada em 
Biritinga  

A chamada “Água de Educar” é um processo que leva a construção das cisternas nas escolas 
do campo, contribuindo com o seu funcionamento ativo junto com uma série de formações que 

dialogam com essa realidade, a exemplo das Oficinas de Educação do Campo Contextualizada, 
que durante os dias 03 e 04 de julho foi realizada em seu II Módulo no município de Biritinga, 

através do projeto Cisternas nas Escolas, executado pelo Movimento de Organização 
Comunitária (MOC), em parceria com Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e com apoio do 

Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).  Segundo a técnica do Programa de 
Educação do Campo Contextualizada (PECONTE/MOC) Ana Paula Duarte que facilitou a oficina 

com a colaboração de Jutaí Santos (Coordenador do projeto), compartilhando saberes entre os 

educadores/as das escolas do campo do município, essa formação teve foco na discussão da 
Educação Contextualizada na dimensão de gênero, etnia e raça, bem como na didática da 

educação aberta enquanto ferramenta para instrumentalizar os professores/as na prática 
pedagógica, tendo a cisterna como estratégia de abordar o direito à água e educação 

contextualizada. Leia matéria completa no site do MOC. 
 

GÊNERO 
PGEN realiza oficina territorial sobre gestão das organizações de mulheres 

O Programa de Gênero (PGEN) do Movimento de Organização Comunitária (MOC), realizou na 
manhã do dia 04 de julho, a Oficina Territorial sobre Gestão das Organizações de Mulheres e 

participação social. A oficina aconteceu no SINTARF de Conceição do Coité e contou com a 
participação de mulheres agricultoras, produtoras rurais, liderança política, associativistas e 

das organizações sociais. O objetivo da oficina foi refletir sobre as relações sociais de gênero 
no processo de gestão das organizações de mulheres e mistas de modo que possa contribuir 

para o fortalecimento da autonomia e participação ativa das mulheres na proposição, acesso e 

controle social das políticas públicas para a garantia dos seus direitos. Durante todo o período, 
cerca de 40 mulheres, dos município de Araci, Quijingue, Ichu, Conceição do Coité, Nova 

Fátima, Serrinha, Santaluz e Teofilândia compreenderam como as relações de gênero estão 
estruturadas no contexto organizacional e os impactos na vida das mulheres, além de discutir 

a sub-representação, desafios e potencialidades para garantia de direitos e superação das 
desigualdades. Leia matéria completa no site do MOC. 

 
COMUNICAÇÃO POPULAR 

Crianças e Adolescentes produzindo comunicação popular no Semiárido 
A comunicação popular contribuí para a construção de um outro Semiárido, transformando o 

olhar e o lugar onde se vive na perspectiva da convivência, por isso o Movimento de 
Organização Comunitária (MOC) trabalha com ações que defende os direitos humanos na 

realidade do campo, em especial de crianças e adolescentes, a exemplo disso desenvolve o 
projeto Crianças e Adolescentes: Re’Tocando Vidas, Direitos e Sonhos no Semiárido”, em 

parceria com a instituição alemã Kinder Not Hilfe (KNH), realizando assim no dia (06) de Julho 

uma Oficina de Educomunicação com produção de peças de comunicação, na comunidade de 
Lagoa Grande, município de Retirolândia. Entre dinâmicas, cantorias e alegrias se 

apresentaram, seguindo para um momento de jogo cooperativo para diversão e também 
reflexão sobre direitos e deveres das crianças e adolescentes, logo depois construíram o mapa 
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da comunidade mostrando o que tem de bom na terrinha, assim como dialogando sobre o que 

falta, como a quadra poliesportiva muito requerida "Temos direito de ter uma quadra" falou o 
jovem Jânio todo firme no seu querer, a escola também foi citada pela garota Raniele que 

disse "É muito ruim ter que sair daqui para estudar em Laginha, queremos a escola funcionado 
aqui". Leia matéria completa no site do MOC. 

 
OFICINA 

MOC realizou mais uma Oficina de Educação Contextualizada  
Mais uma Oficina de Educação do Campo Contextualizada do II Módulo do projeto Cisternas 

nas Escolas foi realizada nos dias 05 e 06 de Julho, dessa vez com os município de Anguera e 
Sertanópolis. O Projeto faz parte das ações do Movimento de Organização Comunitária (MOC), 

contando com parceria da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) e com apoio do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). Para os professores/as esse processo de formação, 

com as temáticas trabalhadas em consonância com o direito à água e educação 
contextualizada, possibilitou a ampliação de conhecimentos e construção de ferramentas 

inovadoras e importantes para o trabalho em sala de aula. A oficina foi conduzida por Ana 

Paula Duarte técnica do Programa de Educação do Campo Contextualizada (PECONTE/MOC), 
com a contribuição do Coordenador do projeto Jutaí Santos. 

 
CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO 

Agricultores/as recebem mudas de palmas como estratégia de fortalecimento da 
Convivência com o Semiárido 

Diante das diversas estratégias de conivência com o Semiárido, garantir a alimentação dos 
animais é uma boa prática adotada por diversos agricultores/as, sendo assim na tentativa de 

fortalecer essa ação o Movimento de Organização Comunitária (MOC) em parceria com o 
Governo do Estado da Bahia e Gestão Municipal de Serra Preta realizou entrega de mudas de 

Palmas para as comunidades de: Cazuzão, Cabaceiras, Santo Antônio, Junco e Lagoa da 
Caiçara, durante o mês de Junho. Segundo Clécio Lima técnico do MOC foram entregue 50 mil 

mudas de palmas forrageira para agricultores/as familiares acompanhado pela Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) do MOC. "A ação irá contribuir e fortalecer a produção de 

reservas estratégicas de alimentos para os animais no período de estiagem, contribuindo com 

a segurança alimentar do rebanho", contou o técnico. 
 

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

AGENDE-SE 
 

10 e 11/07 - Reunião das Redes Territoriais - Juazeiro; 
12 e 13/07 - Seminário 15 anos da Rede de Produtoras da Bahia - Feira de Santana;  

11 à 15/07 - 25ª Feira Internacional do Cooperativismo (Feicoop) - Santa Maria; 

11/07 - Sensibilização do CAT - Araci; 
12/07 - Reunião com a irmã Agostinha e coordenação do “Viva Mulher” - Feira de Santana;  

16/07 - Formação de Educação Contextualizada - Coração de Maria;  
18/07 - Oficina sobre Gestão do EES e Estratégia de comercialização - Serra Preta; 

25/07 - Reunião da Rede de Enfrentamento ao Racismo Institucional do Território do Sisal - 
Conceição do Coité.  
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