
        Roteiro do desfile Cívico Arani de Souza 2018 

 

Breve histórico da escola 

 

O Colégio Municipal Arani de Souza foi fundado em 1993 com o objetivo de promover uma 

educação de qualidade e emancipatória. A Escola durante esses anos cresceu 

consideravelmente se tornando uma grande Instituição de Ensino. Hoje a escola encontra-

se com 1100 alunos atendendo os níveis do Ensino Fundamental I, II e EJA (Educação 

de Jovens e Adultos). Uma escola que revela toda sua grandiosidade e credibilidade na 

educação Iguaiense. Possui no seu quadro 63 docentes: 

•  5 coordenadoras: Arleusa Oliveira, Edcleide Pereira, Fabiana Farias, Kriswânia Cabral e 

Sandra Sampaio; 

• Duas secretárias administrativas: Kátia Zulema Mascarenhas e Valquíria Braga;  

• Funcionários de serviços gerais:  

• Uma educadora de atendimento psicossocial: Rosagleide Cunha  

• Uma gestora: Tiana Leal Barbosa  

• Quatro vice-diretoras: Cristwagner Oliveira, Hildelena Pinheiro,  Marceline Ceó e Telma 

Lêda Ribeiro  

 

A escola vem hoje pedir cordialmente a todos os cidadãos iguaienses que culturalmente 

valoriza e faz com que a cada ano o desfile cívico se torne uma tradição, pedindo-lhe 

permissão para passar na avenida com o tema “Sou folcloricamente mais minha Bahia!”  

Oh! Bahia de cantos 

Encantos 

Magia e 

Alegria. 

Minha Bahia de ritmos, cores, sabores e alegria. Assim é o folclore baiano com tradições, 

costumes e o modo de viver de um povo alegre e rico culturalmente. Para mostrar  toda a 

nossa diversidade folclórica, dividimos a escola em 8 grandes pelotões, retratando nesse 

7 de setembro de 2018, as tradições e crenças populares de um povo culturalmente 

diverso e alegre em suas tradições. Regidos por nosso grandioso Deus pedindo-lhe sua 

proteção é que damos início ao Desfile Cívico do Colégio Municipal Arani de Souza “Sou 

folcloricamente mais minha Bahia!” 

 

 

 

 

 



 

• As letras CMAS vem representando as iniciais do nome do colégio 

COLÉGIO MUNICIPAL ARANI DE SOUZA  

• UNIFORME  

 

O quê que a baiana tem?! 

Toda menina baiana tem um dom que Deus dá! 

 

• Na comissão de frente, vem o maior símbolo folclórico da Bahia: As baianas Daniela 

Mercury como uma das cantoras pioneiras do Axé Music na Bahia, com vocês a 

apresentação do pelotão de destaque.  

Neste pelotão, vem como pano de fundo a Igreja do Senhor do Bonfim, que se tornou um 

dos mais belos pontos turísticos da Bahia. A Igreja foi fundada em 1745, a imagem do 

Senhor do Bonfim foi guardada na Igreja da Penha de França de Itapagipe, onde 

permaneceu até a construção do templo de Nosso Senhor do Bonfim.  

 

1º pelotão: Os capoeiristas baianos 

A capoeira, um misto de dança e luta, que nasceu nas senzalas da Bahia como uma luta 

de resistência, se tornou hoje uma das maiores danças e lutas no Brasil. Com vocês o 

pelotão vem com atabaques, berimbaus e outros instrumentos que usamos na roda de 

capoeira. 

Pano de fundo capoeiristas dançando e lutando capoeira.  

 

 
2º Samba de roda 

 
Originaria do estado da Bahia surgiu no século XIX, muito conhecido e dançado no 
recôncavo da Bahia por homens e mulheres que cultivam a tradição e o folclore do Samba 
de roda 
 * Os alunos usam a roupa típica do samba de roda (saia rodada e calça branca folgada 
estilo malandro)  
* Painel: Imagem de uma negra típica mulher de meia idade dançando samba de roda 
segurando e balançando sua saia rodada. 
 
 
3º Pila de café  

 
Era feito por camponeses e agricultores para o início ou fim da colheita do café em 
agradecimento a bebida mais saborosa da Bahia. 
 * Alunos vestidos de trabalhadores rurais, as meninas com uma peneira, peneirando o 
café.  
 



*Painel: Tem como pano de fundo Homens na pila de café. Um grande pilão com duas 
mãos de pilão bem grande.   
 
 
BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNICIPAL ARANI DE SOUZA (TEM À FRENTE O 
MAESTRO EURÍPEDES MOITINHO) 
 
Banda composta por 41 alunos do Arani de Souza com 15 balizas e 3 mós que dão à 
banda uma leveza e a sutileza na dança de abertura. 
A banda vem ritmos fortes e retratos musicais da Bahia.   
 
 
4º Bumba meu boi 

 
É uma dança do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e animais 
fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi.  
 
Alunas vestidos com saia rodada de fitas coloridas e homens com blusa e short de chita.   
 
Painel:  Um grande bumba meu boi. 
 
 
5º Terno de reis  

 

Pequenos grupos de músicos que dançam e cantam passando de casa em casa a partir 

de 4 de janeiro comemorando o nascimento do menino Jesus. Oriundo do nome os três 

reis magos, na Bahia, folclore e tradição forte até os dias de hoje.  

 * Alunos vestidos com camisa de chita, chapéu de romeiro, vestidos rodados e 

instrumentos do Terno de Reis (pandeiros, atabaques, flautas, etc.) 

* Painel: Uma flâmula do Terno de Reis. 

 

6º São João  

“Olha pro céu meu amor, vê como ele 

está lindo, olha pra aquele balão 

multicor que lá no céu vai surgindo...” 

São João é conhecido como o "Santo Festeiro” e nesse dia são realizadas muitas festas 

conhecidas popularmente como Festas Juninas, comemorações marcadas por danças e 

pratos típicos. 

Alunos vestidos com roupas típicas de quadrilha. 

Painel: Tem como pano de fundo uma casa de taipa típica do interior. 

 



7º BAVI  

A frente do BAVI as líderes de torcida agitam os torcedores e encantam as partidas de 

futebol. 

Pela grandeza das torcidas, representatividade e tradição dos dois clubes envolvidos, é 

considerado o maior clássico da região Norte-Nordeste e um dos maiores do Brasil, 

envolvendo o "Esquadrão de Aço" e o "Leão da Barra", que alimentam essa rivalidade há 

mais de 80 anos, em confrontos desde 1932.Ba-Vi é o clássico de futebol em que se 

enfrentam os principais clubes da cidade de Salvador e do Estado da Bahia, o Esporte 

Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória. 

 

Alunos vestidos com o uniforme dos times de futebol BAHIA x VITÓRIA 

Painel: Tem como plano de fundo as flâmulas dos times. 

 

É na alegria da tradição e cultura de um povo que folcloricamente mostra toda a sua 

diversidade e encanto que nós baianos temos e carregamos conosco de geração em 

geração, formando então, um estado rico folcloricamente. 

A escola Arani de Souza se despede de mais um ano do Desfile Cívico na certeza de que 

as tradições e culturas precisam ser preservadas a cada momento em nossas vidas. 

 

 

Agradecimentos: 

Prefeitura Municipal de Iguaí na figura do Prefeito Ronaldo Moitinho e Vice-Prefeito 

Aurelino. Agradecemos também a Secretaria Municipal de Educação e demais secretários 

e suas secretarias. Aos educadores do Colégio Arani de Souza e demais escolas 

participantes, aos Gestores envolvidos, aos coordenadores e principalmente aos nossos 

alunos que são a nossa maior força para estarmos hoje comemorando a festa cívica e 

cultural mais importante de nossa cidade. Que venha 2019! 
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