
Documento Técnico do Projeto/Planejamento Pedagógico do Convênio 

1 - Informação do Tipo de Núcleo 

 

 Núcleos Todas as Idades 

 Núcleos para os Povos e Comunidade Tradicionais – Povos Indígenas, Quilombolas, Populações 

Ribeirinhas, Populações Rurais, dentre outras – Todas as faixas etárias 

 Núcleos Vida Saudável – 45 anos em diante 
 

2 - Informe a cidade onde o programa será implementado   

UF: BA Município: Malhada de Pedras Habitantes: 8.468  
 

3 - Identificação da Entidade Proponente 

Dirigente: Valdecir Alves Bezerra 

E-mail do dirigente: 

(Informe apenas um) 
pmmpedras@gmail.com 

CPF Dirigente: 237.435.733-34 

RG Dirigente: 0528800019 Órgão Expedidor: SSP/BA 
 

4 - Responsável Técnico pelo Projeto 

Responsável: Edna Alves Pereira da Silva 

UF: BA 

Município: Malhada de Pedras 

Endereço: Rua Juracy Magalhães, 50 

Complemento: casa CEP: 46110-000 

DDD (Telefone): 77 Telefone: 34492120 

DDD (Fax): 77 Fax: 34492120 

DDD (Cel): 77 Celular: 88359267 

E-mail: 

(Informe apenas um) 
ednaapsilva10@yahoo.com.br 

 

5 - Entidade de Controle Social 

 

Entidade:  Conselho Municipal de Educação 

UF: Bahia 

Município: Malhada de Pedras 

Endereço: Rua Padre Ladislau Klener 

Complemento: 1º andar CEP: 46110-000 

DDD(Telefone): 77 Telefone: 34492120 

DDD(Fax): 77 Fax: 34492120 



DDD(Cel): 77 Celular: 88048054 

E-mail: 

(Informe apenas um) 
polianagg@hotmail.com 

Dirigente/Representante: Poliana Gonçalves Guimarães 
 

6 - Histórico da Entidade Proponente 

 

 O PELC será implantado pela Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras através da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.  O município não possui nenhuma experiência na 

implantação de projetos desse porte, no entanto deseja-se o mesmo para assim demonstrar ao 

potencial de implantação e a necessidade de criar-se uma Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, 

dando assim o devido valor que essa área merece nos dias atuais, pois para de ter uma boa 

qualidade de vida o esporte e lazer é imprescindível para qualquer ser humano. A secretaria realiza 

todos os anos campeonatos de futebol com recursos próprios da entidade e patrocínios da 

comunidade. 
 

7 - Características da Localidade 

 

1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 
A origem do nome da localidade, segundo antigos moradores, deu-se em razão de existir no 

local grande quantidade de pedras onde o gado reunia em lotes para dormir.  
Sabe-se que até o ano de 1915, o território do município era encoberto por vegetação 

tipicamente de Caatinga e ainda inexploradas. Nessa época, existiam no lugarejo somente três casas 
formando a comunidade, de propriedade dos senhores Benedito José Bernardes Santos, José Rodrigues e 
João Ferreira.  

Malhada de Pedras teve Benevides José Bernardes como primeiro morador, o qual construiu 
sua residência nas imediações da Praça Monsenhor Antônio Fagundes - Praça da Matriz - sendo seu 
exemplo seguido por outros, assim surgiu um povoado - Malhada de Pedras. 

Pouco tempo depois os primeiros moradores doaram suas terras a várias famílias, que ali se 
fixaram concorrendo com seu trabalho para o progresso e consequentemente evolução da localidade. 
Aos poucos a povoação foi crescendo, surgindo aqui e ali pequenas casas.  

Em 1944 surgiram os primeiros trilhos VFFLB (Viação Férrea Federal do Leste Brasileiro), na 
extensão do trecho Malhada de Pedras – Umburanas.  

Somente em 11 de setembro de 1948 inaugurava-se a estação ferroviária, com a chegada da 
primeira máquina movimentada a lenha, conduzindo uma comitiva chefiada pelo então Ministro da 
Viação Dr. Clóvis Pestana de Castilho, sendo nomeado o primeiro Agente de Estação o senhor Catarino 
dos Santos Pereira (1º prefeito), data em que ligava o então Povoado a capital do Estado - Salvador. 
Acontecimento este que marcou época, trazendo consigo progresso para o desenvolvimento da 
localidade, onde efetuava o embarque de gado bovino, vindo de diversas partes da região com destino a 
capital. 

 Em 1945, com ajuda material de grande número de moradores iniciaram a construção de uma 
capela, sob invocação de Senhor do Bom Jesus, cuja obra foi concluída em 1950 (atual igreja matriz). 

Em 1958 o então vereador Leobino Guimarães, representante deste povoado na Câmara 
Legislativa de Brumado, fez várias indicações em prol do então povoado, inclusive, para Emancipação 
Política que muitos acreditavam praticamente impossível, já que Malhada de Pedras se quer era Distrito. 



No ano de 1962, Malhada de Pedras, ainda povoado, foi iluminada através de um grupo 
gerador, instalado com 48 postes de iluminação, que funcionava até as 22 h e nos dias festivos durante 
toda noite, desta forma prosseguiu até 1977. Em 1978, foi substituído pela energia elétrica. 

 Devido ao grande conhecimento com o Deputado Estadual Odack Neves, que na época era 
representante da região à qual o povoado fazia parte, o vereador Liobino Guimarães apresentou o 
Projeto de Lei nº 1710 que foi votado na Assembleia Legislativa Estadual no dia 12 de julho de 1962 
passando assim de povoado desmembrado do município de Brumado ao município denominado 
Malhada de Pedras. O mesmo foi formado com frações de terras dos distritos de Brumado e Ubiraçaba. 
De acordo com a divisão territorial do Brasil de primeiro de janeiro de 1979, fica, assim, o município 
composto de um único distrito - Malhada de Pedras.  

Outro fato que merece respeito dos malhadapedrenses foi à criação no município da Escola de 
1º grau (5ª à 8ª série) em 1976, através da CENEC - Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que 
teve como 1ª Diretora, a professora Thelma Dantas. Entre 1986 a 2003 funcionou no mesmo local o 2º 
grau com formação em magistério. 

 
Malhada de Pedras atualmente conta com várias igrejas evangélicas, entre elas, as mais velhas 

de fundação no município: A igreja Assembléia de Deus fundada em 1964 que teve como cooperadores 
formados na região de Malhada de Pedras os senhores Manoel Meira, Sizino Alves e Moises Figueiredo e 
a Igreja do Evangelho Quadrangular fundada em julho de 1979 pelo Pastor Floriano Nunes, com a 
colaboração da senhora Leonora Rocha e de alguns membros da família Martins Ribeiro 

 
Vários acontecimentos importantes marcaram a evolução histórica de Malhada de Pedras como 

a instalação, em 1983, da agência do BANEB – Banco do Estado da Bahia, atual agência do Bradesco, 
proporcionando comodidade, valorizando o comércio, fortalecendo a economia já que os ganhos 
passaram a ser aplicados no próprio município. A instalação da rede telefônica, em 1985, beneficiando e 
facilitando o crescimento da comunicação. A construção da Casa e Salão paroquial, em 1992, que desde 
então tem sido utilizado pela comunidade católica regional com várias ações, principalmente a de 
enriquecer o conhecimento bíblico através da catequização de crianças, adolescentes e casais. 
Construções de Casas populares (Populares I, em 1992; Populares II, em 1999; e Populares III, em 2004) 
que beneficiaram à população carente. Em 1998 foi construída a Barragem sobre o Rio do Antônio, sendo 
até hoje o principal reservatório de água que abastece a sede do município. Na mesma época houve 
também a edificação da Rodovia BA 026 interligando a BR 030. 
 
         Outros empreendimentos surgiram ao longo da história: O primeiro posto de gasolina em 1999; a 
Escola Municipal Governador Paulo Souto em 2002, hoje considerada a principal escola do Ensino 
Fundamental de 1º ao 5º ano, tendo ainda como anexo a Escola Municipal Jeferson Pereira dos Santos; a 
ampliação do Centro de Saúde com aquisição de equipamentos para fornecer melhor atendimento 
médico; a criação do Colégio Estadual de Malhada de Pedras (antiga Escola Estadual) que passou a 
funcionar somente com o Ensino Médio, em 2004; a construção da Pista de Corrida de Cavalos, 
valorizando a cultura e tradição dos vaqueiros; a implantação da SEMEC (Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer) e da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) fornecendo uma melhor 
estruturação e apoio a administração pública, em 2005; a inauguração do Estádio Municipal José Aguinor 
Santos Filho (Minhocão) que passou a ser uma das principais fontes de lazer dos munícipes, em 2007; a 
construção e inauguração da sede da Câmara Municipal de Vereadores em 2008 melhorando assim o 
trabalho do legislativo municipal; a construção e inauguração da Biblioteca Pública Municipal Prof.ª 
Carlita da Silva Gomes em 2009, tornando acessível o ambiente de leitura tanto aos educandos quanto   a 
todos que desejarem ler; a nucleação das Escolas do Meio Rural (Poço Dantas – Núcleo A; Tabuleirinho – 
Núcleo B; e Periperi – Núcleo C) em 2010, visando uma melhor estruturação das escolas em busca de um 
aprendizado de qualidade; a reforma e ampliação do Centro de Saúde Neli Aparecida, em 2011, que 
passou a contar com uma equipe de vários profissionais e  realização de novos tratamentos, entre eles 
um sala de fisioterapia e uma de ultrassonografia com profissional atendendo de segunda a sexta-feira. 
            Cada cidadão malhadapedrense, por menor que seja sua contribuição, ajudou a construir e fazer 



parte da história e da memória do município, pois o cidadão pleno é aquele que contribui para o 
andamento e desenvolvimento da sua localidade e auxilia na preservação da sua memória. 
 
1.2 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS 
 

O município Malhada de Pedras está localizado na Região Sudoeste da Bahia, na Microrregião de 
Brumado no Sudoeste da Bahia e na Mesorregião Centro-Sul Baiano - Nordeste do Brasil. De acordo com 
o Território de Identidade pertence ao território Sertão Produtivo. 

Localização de Malhada de Pedras na Bahia 
 

 
                                             Fonte :  Wikipédia, a enciclopédia livre. 

 
O município de Malhada de Pedras está a 689 quilômetros de Salvador, capital baiana, e a 40 km 

de Brumado, cidade de maior influência aos malhadapedrenses. A rodovia de acesso à capital e aos 
demais estados do interior é a BA 026 que faz entroncamento com a BR 030. As cidades limites do 
municipio são: Brumado, Rio do Antonio, Guajeru,  Jânio Quadros e Maetinga. 

 Possui uma área territorial de 529.047 Km², sua população absoluta de acordo ao censo 2010 é de 
8.468 habitantes, distribuidas ente zona urbana 3.233 habitantes, e zona rural 5.219 habitantes e  uma 
densidade demográfica de 16,1 hab./km².  
 

O referido município possui as seguintes coordenadas geográficas:  latitude 14º23'17" sul e a uma 
longitude 41º52'45" oeste, estando a uma altitude de 515 metros. 

 Possui clima semiàrido com temperatura média anual de 23°C, sendo período de maior 
precipitação de chuvas, os meses de novembro a janeiro. É durante esse período que os agricultores 
cultivam suas terras e semeiam em busca de uma safra desenvolvida - já que a maioria da população vive 
da agricultura de subsistência e também aproveita os meses de maior precipitação para coletarem água 
das chuvas através de cisternas - para o consumo humano nos demais meses do ano. 

Conta com uma vegetação denominada Caatinga caracterizada pela presença de caatinga arbórea, 
sem palmeiras e caatinga arbórea com palmeiras, ambas as características do sertão seco. 

Com relação à rede hidrográfica o município está localizado à margem direita do Rio do Antônio, 
responsável pelo abastecimento da cidade e dos municípios vizinhos. Observa-se a presença de uma 
bacia hidrográfica - Rio das Contas com sub-bacia do Rio do Antônio. Há também algumas lagoas em 
destaque como Tamboril, Coalhada, Jatobá, Caatinga Grande e Nova e um riacho denominado Riachão. 
Existem ainda açudes construídos pela prefeitura nas localidades Três Lagoas, Caatinga Grande, Poço 
Dantas e Fura Olho. 
 
1.3 - ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 O município de Malhada de Pedras possui uma população de 8.468 habitantes (IBGE – censo/2010), 
sendo 4.322 homens e 4.146 mulheres. 
População do Município 

http://www.tiosam.com/?q=Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://www.tiosam.com/?q=Km%C2%B2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude


 
 

Tabela 608 - População residente, por situação do 
domicílio e sexo - Sinopse 

 

Município = Malhada de Pedras - BA 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano 2000 Ano = 2010 

Situação do 
domicílio 

Sexo   
Sexo  

Total 
Homens 4300 Homens 4.322 

Mulheres 4126 Mulheres 4.146 

Urbana 
Homens 1173 Homens 1.603 

Mulheres 1175 Mulheres 1.631 

Rural 
Homens    3127 Homens 2.719 

Mulheres 2951 Mulheres 2.515 

    

Fonte: IBGE Censo Demográfico\2010   
 
 

A maioria da população se concentra na zona rural, mesmo com o processo migratório ocorrido 
na década de 2000 a 2010. 

O processo migratório da zona rural para a zona urbana está condicionado a diversos fatores 
como: homens e mulheres aposentados que buscam a comodidade da cidade; o longo período de 
estiagem faz com que os pequenos agricultores a abandonem suas terras à procura de emprego no setor 
público, no setor secundário e prestação de serviços. 

 
 Informações sobre o Município 
 
          

População (1) 
(Localização / 
Faixa Etária) 

Ano 
0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 14 
anos 

15 a 17 
anos 

18 a 24 
anos 

25 a 35 
anos 

Mais de 
35 anos 

Total 

Urbana 

2000 175 121 454 144 345 409 705 2.353 

2007 182 78 455 145 415 478 896 2.649 

2010 213 112 463 193 424 584 1245 3234 

Rural 

2000 508 246 1.207 470 914 833 1.899 6.077 

2007 298 171 908 296 591 720 1.866 4.850 

2010 214 173 868 325 607 760 2287 5284 

Total 

2000 683 367 1.661 614 1.259 1.242 2.604 8.430 

2007 480 249 1.363 441 1.006 1.198 2.762 7.499 

2010 427 285 1331 518 1031 1344 3532 8468 

PIB (2) IDH (3) IDI (4) Taxa de analfabetismo (5) 

20655 0,619 0,390 

População de 10 a 
15 anos 

População de 15 anos ou 
mais 

8,10  32.30  



Fonte: (1) IBGE – Contagem 2007; (2) IBGE - 2007, A preços correntes (1 000 R$); (3) Índice de Desenvolvimento 

Humano - PNUD - 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 2004; (5) IBGE - Censo Demográfico 
de 2000. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php 

 
No período de 2000-2010 a população da zona urbana aumentou, de 2.353 para 3234, enquanto 

que a população da zona rural diminuiu de 6.077 para 5284. 
O número de crianças de 0 a 3 anos – clientela da Educação Infantil - aumentou na zona urbana e 

diminuiu consideravelmente na zona rural -  no período de 2000-2010, sendo assim, demandará uma 
maior oferta dessa modalidade na zona urbana. 

A demanda potencial do município se concentra na faixa etária de 6 a 14 anos para o ensino 
Fundamental e de 18 a 24 anos para o Ensino Superior e profissionalizante. A faixa etária da população 
que está em maior crescimento é a de mais de 35 anos. Para atender esta demanda o município tem 
melhorado a infraestrutura das escolas com - reforma nas salas de aula, implantação de laboratório de 
informática, aquisição de equipamentos de vídeo, de mobiliário escolar, de ônibus escolares - através do 
Programa Caminho da Escola, melhoria na merenda escolar com alimentos oriundos da agricultura 
familiar, oferta de Transporte para alunos que estão cursando ou concluíram o Ensino Médio que buscam 
Cursos Profissionalizantes, Curso Superior e Cursinho Pré – vestibular na cidade de Brumado. 

Para a faixa etária acima de 35 anos que não está alfabetizada são ofertadas vagas para curso de 
Alfabetização através do Programas TOPA (Todos Pela Alfabetização) em parceria com o governo 
estadual e Programa Brasil Alfabetizado em parceria com o governo federal, tanto na Zona Urbana 
quanto na Zona Rural. 

 Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Malhada de Pedras foi de 0,619. 
Segundo a classificação do PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o município 
está entre as regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação 
aos outros municípios do Brasil, Malhada de Pedras apresenta uma situação ruim: ocupa a 4307ª 
posição, sendo que 4306 municípios (78,2%) estão em situação melhor e 1200 municípios (21,8%) estão 
em situação pior ou igual. 
 
População por grupo de idade: 
 
 

Faixa Etária 2000 2010 

Nº absoluto % Nº absoluto % 

0-4 anos 846 10.04 571 6.74 

5-9 anos 920 10.91 661 7.80 

10-14 anos 919 10.90 811 9.57 

15-19 anos 1080 12.81 828 9.77 

20-29 anos 1282 15.21 1445 17.06 

30-39 anos 1109 13.16 1197 14.13 

40-49 anos 725 8.60 1065 12.57 

50-59 anos 653 7.74 710 8.38 

60-69 anos 484 5.74 634 7.48 

70 e mais 408 4.84 732 6.44 

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/população 
 

No período de 2000-2010 houve uma redução no percentual da população que estão na faixa 
etária entre 0 a 19 anos; enquanto que para a faixa etária de 20-29 anos houve um aumento, o que 
significa que a clientela para atendimento na Educação Infantil e Ensino Fundamental está diminuindo 
gradativamente e, por conseguinte as escolas que oferecem essa modalidade de ensino tendem a reduzir 
o número de matrículas passando a gerar maior disponibilidade de espaços físicos (salas de aula) para 

http://portal.mec.gov.br/ide/2008/gerarTabela.php


outros níveis de ensino ou modalidades nas referidas escolas. 
A população do município de Malhada de Pedras pode ser caracterizada como uma população 

adulta, pois o percentual indica que houve acréscimos para a faixa compreendida entre 20 a 49 anos. 
O município dispõe de dois PSF – Programa Saúde na Família- sendo 01(um) na Zona Rural e 01 

(um) na Zona Urbana onde realiza tratamento odontológico e exames clínicos. Na zona urbana conta 
também com um Posto de Saúde onde realiza exames clínicos, sessões de Fisioterapia, dá os primeiros 
socorros em caso de acidentes e encaminham pacientes para cidades mais próximas, tais como 
Brumado, Vitória da Conquista ou Itabuna. No caso das gestantes, os partos são realizados nas cidades 
de Brumado, Caculé e Vitória da Conquista. 

O município conta com uma 01 Clínica Particular onde é realizados exames como: 
gastroenterologia, eletrocardiograma, encaminhamento de cirurgia plástica, além do laboratório de 
análises clínicas. 
 
1.4 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 
 
Dados sobre Índice de Desenvolvimento humano (IDH) 
 

Indicador Indicadores de Renda e Pobreza (taxas) 

1991 2000 

IDH – municipal 0,492 0,619 

Renda per capita média (R$ de 2000) 69,5 75,0 

Proporção de pobres  77,3 68,1 

Índice de Gini 0,50 0,58 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 

A renda per capita média do município cresceu 8,06%, passando de R$ 69,45 em 1991 para R$ 
75,05 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 
R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 11,90%, 
passando de 77,3% em 1991 para 68,1% em 2000. O Índice de Gini passou de 0,50 em 1991 para 0,58 em 
2000, aumento assim a desigualdade de renda entre a população malhadapedrense. 
 

Desenvolvimento Humano 1991 e 2000 
 

 
Indicadores 

Índices 

1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 0,492 0,619 

Educação 0,439 0,693 

Longevidade 0,555 0,670 

Renda 0,481 0,494 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 
 

No período 1991-2000 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Malhada de 
Pedras cresceu 25,81 % passando de 0,492 em 1991 para 0,619 em 2000. 

A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a Educação, com 66,5% seguida pela 
Longevidade, com 30,1% e pela Renda, com 3,4%. Percebe-se que ao longo dessa década o avanço na 
Educação favoreceu melhorias na qualidade de vida das pessoas, que mais informadas passaram a ter 
uma vida com mais qualidade: realizando exercícios físicos, com mais acesso a uma alimentação 
balanceada, maior poder aquisitivo, mais conhecimentos de prevenção de doenças, o que tem 
contribuído para o aumento da longevidade. 

Se mantivesse esta taxa de crescimento do IDH-M, o município levaria 14,9 anos para alcançar 



São Caetano do Sul (SP), o município com o melhor IDH-M do Brasil (0,919) e 9,9 anos para alcançar 
Salvador (BA), o município com o melhor IDH-M do Estado (0,805). 
 
1.5 – ASPECTOS CULTURAIS 
  

Malhada de Pedras, assim como outros municípios do Território de Identidade Sertão Produtivo 
apresenta aspectos culturais nordestinos , voltados ao homem do campo, como figura forte do sertão, 
tradicionalmente enraizado. 

As raízes culturais que mais se destacam no município de Malhada de Pedras são as 
comemorações do São João, a Festa do Vaqueiro, os Reizados, a Festa do Padroeiro e os Leilões. 

Em 1989 quando o Sr. Irenio Nascimento, policial militar, chegou ao município. A população 
comemorava o São João em suas casas com reuniões familiares, fogueiras em frente às mesmas, mas 
sem manifestações públicas da cultura.  

Então o Sr. Irenio sugeriu que a população deveria ter uma festa; entretanto não havia recursos 
para tal feito, assim ele tomou a iniciativa de reunir um grupo de amigos para angariar fundos com o 
intuito de organizar a festa que foi realizada inclusive com a participação sanfoneiros: o Sr. Nivaldo de 
Martinico e Dozinho Magambinha.  

Fizeram o forró e as expectativas foram superadas; mesmo no calçamento de pedra bruta lá 
pelas 02h00min horas da manhã ainda tinha senhores, senhoras, crianças, enfim, a comunidade em geral 
dançando na rua. 

Com o sucesso da primeira “festa” resolveu no ano seguinte repetir o feito.  Dessa vez na avenida 
em frente ao bar de Bozó, onde hoje fica a quitanda de Seu Quelé, Assim, com mais novidades para a 
população: com pau de sebo que premiava quem conseguisse escalar até o topo, quebrapote, corrida de 
saco, corrida de ovo na colher, sendo campeão na ocasião, ainda menino, Vagner Malta, hoje professor 
neste município.   

No terceiro ano consecutivo para a realização da festa foi pedido ao então prefeito o Sr. Hermes 
uma ajuda para melhorar a infraestrutura da festa. Pediram-se algumas sacas de cimento e a mão de 
obra de alguns pedreiros pra que fosse feito um cimentado num terreno baldio que existia em frente à 
Prefeitura, ao fundo da casa do Sr. Miguel Lisboa.  
 

Na fazenda do Sr. João Soares conseguiram-se bambus e palhas de coqueiro que foram usados 
na construção de barracas e um pavilhão; as barracas foram cedidas aos comerciantes  da cidade; no  
local  foi realizado o forró com os sanfoneiros, teve  fogueiras enormes e  churrasco na brasa. Nesse ano 
aconteceu uma das grandes festas do inicio de nossa tradição. 

Mas, o “grupo” queria mais. No ano seguinte com o então prefeito, Sr. João Valmir, foi solicitado 
um espaço melhor para os festejos juninos e ele prontamente abraçou nossas ideias e pôs-se à 
disposição para ouvir e avaliar.  

Seria necessária uma praça e assim foi sugerido que fosse construída no local, hoje denominado 
Praça da Bandeira - (antigo cimentado). A praça foi feita com o palco “de costas” para a Prefeitura e esse 
foi primeiro ano que houve bandas para tocar na festa.  

Nos anos posteriores a festa foi crescendo e Sr. Irênio teve a ideia de beneficiar a população que 
não tinha condições de consumir na festa. Ele teve a ideia da “batida do jegue” - Vamos fazer batida e 
licor, arriar o jegue com cangalha e enfeita-lo caracteristicamente, colocar os barris para circular no 
arraia. Para toda a população o jegue tornou-se um símbolo dos festejos no município. 

Nessas festas reuniam-se toda a população deixando de lado suas opções políticas, tão 
acentuadas no município, para se divertir participando das alegres noites dos arraias de São João dos 
tempos de outrora . 
  Desde então, ano após ano, a festa foi se consagrando numa tradição, atraindo um número 
muito grande de visitantes de várias cidades circunvizinhas e de outros Estados. Agora mais estruturada, 
conta com Bandas e Cantores de forró famosos no cenário Regional e até Nacional; foi incorporado 
também o serviço de pessoas caracterizadas que servem amendoim cozido e quentão aos visitantes.         

As Escolas, todos os anos realizam atividades para manter vivas as tradições das Festas Juninas; 



as brincadeiras quebra-pote, trança-fita, pau-de-sebo, as quadrilhas, e o casamento da roça são 
apresentados, para toda a comunidade, em praça pública envolvendo alunos da rede municipal e 
estadual. 

 
A Festa de Reis, ou Reisados é uma tradição de muitos anos em nosso município; antigamente 

eram muitos grupos, todos oriundos da Zona Rural, eles começavam a cantar,  de casa em casa,  a partir 
do dia 31 de dezembro ao dia 06 de janeiro. Atualmente tem poucos Reizeiros; os mais velhos morreram 
e a tradição, que é passada muitas vezes de pai para filho, está se perdendo, pois muitos jovens não se 
interessam em aprender.  Para envolver os jovens, na revitalização dessa e de outras tradições, o 
município através da SEMEC tem promovido eventos como a Mostra de Cultura, Desfiles Culturais e 
Cívicos; com a elaboração do PME será possível estabelecer metas e ações voltadas para a promoção de 
eventos, oficinas nas escolas para manter vivas as nossas tradições. 

A Festa do Vaqueiro é uma manifestação cultural há 27 anos presente em nosso município e que 
acontece todo ano no mês de Julho com a Cavalgada e Corrida de Argolinha. A Cavalgada acontece na 
cidade e começou quando um grupo de vaqueiros reuniu-se para organizar a primeira cavalgada. Tudo 
era muito improvisado; os vaqueiros vestiam o traje de couro- típico do vaqueiro - os quais reuniam e 
faziam doações de carnes para preparar a comida que era servida no grande dia da Cavalgada. 

Com o passar dos anos os vaqueiros foram se organizando, passaram a organizar a Corrida de 
Argolinha e a Missa do Vaqueiro; outros fatores que contribuiram para engrandecer e enriquecer essa 
manifestação cultural foi o envolvimento e participação dos vaqueiros dos municípios circunvizinhos. A 
Cavalgada chega, hoje, a reunir 1000( um mil) vaqueiros, alguns vestidos com sua indumentária de couro, 
outros vestidos com camisas padronizadas, distribuídas gratuitamente pelos organizadores do evento.  

A Festa do Vaqueiro é importante para o homem do campo, pois resgata e fortalece a figura do 
vaqueiro como representante do sertão, que em épocas passadas corria a caatinga atrás do gado e essa 
cultura vem se perdendo devido a uma série de fatores sociais, econômicos e ambientais. A ideia é 
recontar, através da cavalgada, a história de uma época em que o vaqueiro vestido em sua couraça corria 
entre a vegetação espinhenta da caatinga atrás do gado fujão. A Cavalgada envolve direta e 
indiretamente um público muito variado: crianças, jovens, mulheres, idosos, visitantes de muitos 
municípios que se identificam com essa cultura, pois de alguma forma está marcado nas raízes de todos 
os nordestinos.  

No ano de 2008, mês de julho os Vaqueiros fizeram a 1ª  Romaria à Gruta Coração de Jesus na 
cidade de Ituaçu. Vaqueiros das cidades vizinhas reúnem-se aos vaqueiros do nosso município e seguem 
á cavalo, numa jornada de 5 dias – ida e volta, onde acontece a celebração da missa do vaqueiro na 
referida gruta. 

No mês de Novembro no dia 27, é realizada uma missa em lembrança ao falecimento de Padre 
Ladislau Klener, personagem importante para o nosso município, pois deu enorme assistência a Paróquia 
de Malhada de Pedras, onde o mesmo ajudava aos necessitados e servia aos doentes, dedicando-se 
muito ao povo. 

Dentre outras manifestações do nosso município podemos destacar a Festa do Padroeiro Senhor 
Bom Jesus realizada no dia 6 de agosto; antecedida por nove noites de novena que acontece 
concomitantemente com a Quermesse, onde são armadas barraquinhas que vendem comidas típicas, 
barraquinhas com jogos de argolas, apresentação de bandas locais, violeiros, cantores e cantoras do 
nosso município. 

Destaca-se também o evento Sermão da Montanha realizado na Sexta Feira da Paixão, desde 
2005, pela Igreja Evangelho Quadrangular, instituído através do Rev.Carlito Bastos e a Pastora Noélia, 
com o propósito de oferecer a toda a população malhadapedrense e outras cidades, uma festa que 
envolve o espiritual, cultural e social. 

 
  

 

8 – Objetivo Geral da Proposta para Implantação de Núcleos de esporte recreativo e de lazer 



Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da comunidade através de praticas efetiva no âmbito 
do esporte recreativo e de lazer de forma que os envolvidos possam refletir criticamente suas 
vivencias praticas adotando atitudes de respeito, dignidade, solidariedade e cooperação na prática 
dos elementos da cultura corporal sem descriminar os outros por características pessoais, físicas, 
sexuais ou sociais;   

 
 

9 – Objetivos Específicos  

 Conhecer, vivenciar e desfrutar das manifestações da cultura corporal; 
 Garantir aos participantes e beneficiários o direito de acesso e reflexão sobre as práticas 

esportivas, além de adaptá-las à realidade escolar;  
 Distinguir as dimensões sociais do esporte evitando o caráter excessivamente competitivo 

aprendendo a respeitar o adversário como um companheiro e não um inimigo, pois sem ele 
não há competição esportiva. 

 Explorar manifestações da cultura corporal através de expressões artísticas, estéticas, 
criativas e técnicas dando ênfase as contribuições culturais da região e do país; 

 Reconhecer e respeitar suas características físicas e de desempenho motor, bem como a de 
seus colegas adotando posturas despojadas de preconceito; 

 Conhecer e perceber, de forma permanente e contínua, seu corpo, suas limitações, na 
perspectiva de superá-las, e suas potencialidades, no sentido de desenvolvê-las, de maneira 
autônoma e responsável; 

 Conviver consigo, com o outro e com o meio ambiente; 
 Ampliar sua capacidade de escutar e dialogar, de trabalhar em equipe, de conviver com o 

incerto, o imprevisível e o diferente; 
 Perceber-se como integrante responsável, dependente e agente transformador do meio 

ambiente, na perspectiva de sua preservação; 
 Educar-se para o lazer; 
 Aprender a ser cidadão consciente, autônomo, responsável, competente, crítico, criativo, 

sensível; 
 Viver plenamente sua corporeidade, de forma lúdica, tendo em vista a qualidade de vida, 

promoção e manutenção da saúde. 

 

 

 

 
 

10 - Justificativa 

        Malhada de Pedras é um município carente do sertão baiano, o qual carece de projetos no 

âmbito do esporte recreação e do lazer e por sua vez, ainda não contempla de uma secretaria 

especifica que enfatize apenas a cultura, o esporte e o lazer. Diante disso e da importância para a 

qualidade de vida da comunidade, esse projeto é a esperança da transformação organizacional e 

social da realidade vivida nesse município em que poucas ações tem sido promovidas com a 

finalidade de que a comunidade possa desfrutar de atividades físicas, esportivas, culturais e de lazer. 

Através desse projeto o município poderá pensar especificamente no esporte recreativo e de lazer 

como em nenhum outro momento na história da região envolvida, favorecendo desta maneira, que o  

estado de vulnerabilidade social, cultural, esportiva e de lazer  seja modificado, pois cada vez mais 

nos deparamos com crianças, adolescentes, jovens e adultos, envolvidos com alcoolismo, tabagismo, 



tráfico e uso de drogas e entorpecentes, gravidez precoce e casos de prostituição.     

 
 

11 - Cadastro de Entidade Parceiras 

1 - Entidade: 
Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais da Fazenda Capinal 
Salvador 

Responsável: Aparecido José da Silva 

Atribuições: Parcerias nas realizações atividades no subnucleo 

DDD: 77 Telefone: 88359268 

 

2 - Entidade: 
Associação dos pequenos produtores das localidades Cubículo, Lagoa 
da Lapa e outros. 

Responsável: Dorivan Rosa de Carvalho 

Atribuições: Parcerias nas realizações atividades no subnucleo 

DDD: 77 Telefone:  
 

 

12 - Quadro Resumo do Pleito 

Nº de Núcleos: 01 

Valor Solicitado: 175.798,59 
Valor da 

Contrapartida: 
3.587,73 Total: 179.386,32 

Vigência: 18 meses 

Número de meses 

para estruturação 

necessária ao 

desenvolvimento do 

projeto: 

 04 

Número de 

meses para 

o efetivo 

atendimento: 

14 meses 

 

13 - Metas – Público Alvo 

 

Nº Crianças/Adolescentes (até 14 anos): 125 

Nº Jovens (15 a 24 anos): 75 

Nº Adultos (25 a 29 anos): 50 

Nº Idosos (acima de 60 anos) 

 
50 

Nº Total de Inscritos: 300 

Nº de pessoas com Deficiência (limitação física, mental, 

sensoriais ou múltiplas - inseridas na distribuição acima) 
15 

 

14 - Equipe de Trabalho 

 

Nº de Pessoas a serem Contratadas 8 



Nº de Pessoas da Contrapartida 2 

Total de Pessoas na Equipe 10 
 

15 – Processo Seletivo e Forma de Contratação 

  

 - Contratos seguindo as normas trabalhistas previstas na CLT, através de chamada pública.   

 - O processo seletivo se dará através de chamada pública no âmbito do município e serão 

contratadas pessoas maiores de 18 anos e que possuam formação e/ou habilidade prática na 

aplicação das atividades através de contrato formal para toda a vigência do projeto, podendo-se 

contratar estagiários via entidade que realize essa ação e Universidades. 

 

 

 

 
 

 

16 - Núcleos e Subnúcleos 

 

 

1 – Nome do Núcleo 
 Programa Esporte e Lazer na Cidade 

Número de Inscritos (de 

acordo com o tipo de 

núcleo PELC) 

              150 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

-Quadra poliesportiva 

-Campo de futebol 

-Espaço de instalação 

do Programa 

 

 

 

Município / UF: 
Malhada de Pedras - 

Bahia 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

- Futsal 

- Artesanato 

- Música 

- Vôlei 

-Recreação 

-Tênis de mesa/peteca 

-Dança 

-Lutas 

Endereço:  Rua Diógenes Santos, S/N 

Complemento Prédio CEP 46110-000 
 



Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Programa Esporte e Lazer na Cidade 

1.1 - Sub-Núcleo: Comunidade Capinal Salvador 

Inscritos:           75 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

- Campo de futebol 

- Igreja 

- Sede da associação 

 

Município / UF: 
Malhada de Pedras - 

Bahia 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

- Artesanato 

- Recreação 

- Futebol 

- Dança 

Endereço: Fazenda Capinal Salvador 

Complemento: Zona rural CEP: 46110-000 
 

Sub-Núcleo 

1 - Núcleo: Programa Esporte e Lazer na Cidade 

1.2 - Sub-Núcleo: Comunidade Tabuleirinho 

Inscritos:           75 

Espaços que 

poderão ser 

utilizados: 

- Campo de futebol 

- Igreja 

- Sede da associação 

- Núcleo Escolar 

 

Município / UF: 
Malhada de Pedras - 

Bahia 

Atividades 

Sistemáticas 

(oficinas), que 

serão 

desenvolvidas: 

- Artesanato 

- Recreação 

- Futebol 

- Dança 

Endereço: Fazenda Tabuleirinho 

Complemento: Zona rural CEP: 46110-000 
 

17 - Ações de Funcionamento dos Núcleos 

Atividades Sistemáticas 

 

1 - Atividade: 
Artesanato 

 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 



Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Núcleo e subnúcleos 
 

Atividades 

2 - Atividade: 
Recreação 

 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo e subnúcleos 
 

Atividades 

3 - Atividade: 
Futebol/futsal 

 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo e subnúcleos 
 

Atividades 

4 - Atividade: Lutas 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Espaço de instalação do Programa 
 

Atividades 

5 - Atividade: Dança 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Núcleo e subnúcleos 



 

Atividades 

6 - Atividade: Tênis de mesa/peteca 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Espaço de instalação do Programa 
 

Atividades 

7 - Atividade: Vôlei 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local:  Quadra poliesportiva 
 

Atividades 

8- Atividade: Música 

Turno:  Manhã      Tarde      Noite 

Dia da Semana: 

 Segunda-Feira  Terça-Feira  Quarta-Feira  Quinta-Feira  

Sexta-Feira    

 Sábado    Domingo 

Local: Espaço de instalação do Programa 
 

 

18- Ações de Funcionamento dos Núcleos 

2 - Atividades Assistemáticas 

    Descrição dos Eventos 

 

1 – Lançamento do Programa 

 

 

2 -  Torneio de futebol 

 

3 -   Momento de jogos  cooperação de integração entre   núcleo e subnúcleos 

 

4 -    Apresentação de danças 



 

5 -  Mostra de artesanato 

 

6 - Festival esportivo 

 

7 -  Virada Cultural 

 

8 -  Festival de música 

 

9 -   Torneio de vôlei 

 

10 - Festival de dança  

 

11 – Torneio de Tênis de Mesa e Pimbolim 

 

12 -   Gincana 

 

13 -  Virada esportiva e de Lazer 

 

14 -  Seminário  de experiências vivenciadas 
 

19 – Inscrição dos participantes 

 

 As inscrições serão realizadas após aprovação do projeto, por um período duas semanas, sendo 

utilizadas fichas de inscrições com atividades e número vagas por oficina e a divulgação ocorrerá por 

meio de cartazes, panfletos e chamada em meio de comunicação (radio comunitária e carro de som). 

 

 
 

20 - Divulgação do Programa 

 

 

 Através de banner, carro de som, rádio comunitária e panfletos distribuídos nas escolas e orgãos 

públicos da rede municipal e estadual. 

 

 

 
 



21 - Formação Continuada 

 

Módulo Introdutório – com carga horária 32 horas, serão realizadas na penúltima quinzena 

que antecede o início das atividades práticas. 

 

Módulo de Formação em Serviço (periodicidade, dia da semana, horário, metodologia 

utilizadas e temáticas a serem abordadas) 

 Reuniões semanais, que ocorrerão nas sextas feiras das 8:00 as12:00, onde ocorrerão 

momentos  de discussões e reflexões , palestras , atividades de campo e trocas de 

experiências.  Os encontros abordarão várias temáticas como: organização de eventos; 

temas de interesse do coletivo; motivação no trabalho; instrumentos didáticos metodológicos;  

inclusão social ; questão de gênero, etnia , igualdade racial;  inclusão de pessoas com 

necessidades educativas especiais ; práticas corporais; atividade física e saúde; esporte; 

jogo; dança; lutas; linguagens artísticas; dentre outros. 

Módulo de Avaliação I – deve ocorrer na última quinzena do sétimo mês de pleno 

desenvolvimento das atividades. 

 

Módulo de Avaliação II – deve ocorrer na última quinzena do décimo terceiro mês de pleno 

desenvolvimento das atividades. 

 

 
 

22 – Acompanhamento do Projeto pela entidade proponente  

 

 

 O acompanhamento será feito através do envio de relatório  que serão anexados na área restrita do 

site do Ministério do Esporte nos meses 4º, 9º e 14º de execução do projeto, além de relatório de 

cumprimento do objeto no final  com seus devidos relatórios da entidade de controle social e das 

formações. 

 
 

23 – Auto Gestão 

 

 

 Quando o convênio encerar a proponente solicitará a renovação do projeto e também usará 

recursos próprios para desenvolvimento e continuidade das ações previstas, além de ampliação de 

atividades, participantes e beneficiados. 

 



 

 

 

 

24 – Programa Pintando a Liberdade 

 

Itens Quantidade 

BANDEIRA NACIONAL 02 

BOLAS DE VÔLEI 15 

BOLAS DE BASQUETE 15 

BOLAS DE HANDEBOL 15 

BOLAS DE FUTSAL 15 

BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO 15 

REDES - VÔLEI 01 

REDES - FUTEBOL 01 

REDES – FUTSAL E HANDEBOL 01 

REDES PARA BASQUETE 01 

CAMISESTAS – COORDENADORES E AGENTES 30 

CAMISETAS - PARTICIPANTES 900 

BERMUDAS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 
620 

BONÉS ESPORTIVOS – COORDENADORES, AGENTES E 

PARTICIPANTES 
310 

JOGOS DE XADREZ 15 

JOGOS DE DOMINÓ 15 
 

 


