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Divulgação Unificada do PEA-BA - Dia 
27.abril.10
 

Entramos no planejamento das ações da CIEA-BA 
para o ano de 2010 a todo vapor!!!!!! 
E, para começar, o GT de Divulgação composto 
por Lucimeire Passos, Idalécio Santos, Almir 
Requião e Rosa Maciel apresentou o instrumento 
de registro das atividades do evento de 
Divulgação Unificada do PEA-BA, marcado para 
o dia 27 de abril de 2010,  em todo o Estado, 
para conhecimento e contribuições, facilitando 
o processo de socialização que já vinha sendo 
pensado e construído pelas  demais  
representações. 
Confiram nas fotos alguns momentos que 
confirmam o nosso empenho em dar visibilidade 
ao PEA-BA, ponto de partida para sua 
implementação. 
Parabéns para todos!!!!  

Lucimeire Passos

Idalécio dos Santos

PLANO DE AÇÃO CIEA-BA - 2010
A Coordenação da CIEA-BA participou 
ativamente da reunião dos dias 08 e 09 de 
abril facilitando o trabalho dos GTs na 
elaboração do Plano de Ação da CIEA-BA para 
o ano de 2010. 
Foram formados 6 Grupos de Trabalho – GTs 
de acordo com os eixos estruturantes do 
PEA-BA que definiram um cronograma de 
atividades temporárias e permanentes. 
Foram formados 3 GTs de atividades 
permanentes, voltados ao acompanhamento 
do PEA-BA: GT PEA-Transversalização, GT 
PEA-Divulgação e Comunicação, GT PEA-
Educomunicação; e 3 GTs de atividades 
temporárias:  GT Acompanhamento do PLEA-
BA, GT Análise do Mapeamento do estado da 
arte da EA na Bahia e GT Organização CIEA.   

 

GT  Transversal ização 

GT  Analise do  Mapeamento

GT  Acompanhamento do PLEA BA



CIEA - Abril 2010

As atividades foram bem produtivas e 
refletiram o processo de amadurecimento do 
grupo, conquistado a partir do exercício e da 
prática coletiva, democrática e representativa, 
sempre valorizando a busca de consensos.
Os GTs apresentaram uma agenda de reuniões 
para darem conta das atividades, alguns terão 
encontros durante o mês. Estaremos 
acompanhando de perto esses encontros e 
faremos os registros necessários. 
Aguardem notícias! 
Aqueles que desejarem contribuir com algum 
GT procurem a Secretaria Executiva - Soraya 
Midlej pelo telefone (71)3115.6992 ou por e-
mail somidlej@gmail.com.

Acolhimento nas reuniões
Têm sido cada vez mais calorosos e belos os 
nossos acolhimentos. 
No primeiro dia de reunião, 08 de abril, Susan 
Gumes proporcionou um “louvor à dança” 
com duas danças circulares sagradas: a 
primeira, Kastorias, de origem grega é um 
movimento de celebração, quando os 
caçadores conseguiam obter o que 
desejavam. A segunda chama-se Soweto e é 
de origem africana. Também é uma dança de 
celebração à Mãe Terra e trabalha bastante o 
ancoramento, a base.
No dia seguinte Lilite Cintra e Áurea 
Chateaubriand com movimentos suaves de 
alongamento nos trouxeram para a 
ancoragem no presente e convocação para a 
ação integrada complementada com a união 
de desejos e esforços para “celebrar a Vida 
na Educação Ambiental!”.
Confiram esses espaços gloriosos!!!

 

GT  Educomunicação

GT  D ivu lgação e Comunicação do PEA

GT  Organização da CIEA

Tonia Vasconcelos 

Emerson Lucena

(fotos: Almir Requião)
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