
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria Municipal de 

Educação 

Secretário de Educação: Sócrates André de Oliveira 

Narração: 

Boa tarde! 

Senhores e Senhoras, é com muita emoção que a Secretaria 

Municipal de Educação dará início ao Desfile Cívico de 7 de 

setembro de 2018. 

Ressaltando e agradecendo total empenho e confiança ao Prefeito 

Ronaldo Moitinho dos Santos, que não poupou empenho para que 

esse evento fosse realizado com tanta beleza e brilho para o nosso 

município e visitantes aqui presentes. Nosso muitíssimo obrigado 

prefeito. 

Composição do Palanque Oficial. 

Prefeito, 1ª Dama, Vice Prefeito Aurelino Bonfim e Esposa,  

Secretário de Educação Sr. Sócrates André, Vereadores presentes, 

Dona Gil, Seu Nade, Valter, Nedo, Valdeci, Inocêncio, Valdiane, 

José Anailton (Xapola), Miguel, Ranulfo, Dema, Lira Bike, Neto 

Moto Taxi, Robério, Iuri, Arismar, e demais autoridades presentes  

• Hino Nacional 

• Hino da Bahia (2 de Julho) 



 

Segue agora o Desfile Cívico 2018 com a participação do Clube dos 

Desbravadores PEDRAS do município de Iguaí e a sua Fanfarra 

Mensageiros da Paz do município de Vit. Da Conquista. 

DESBRAVADORES 

   Os Desbravadores, também conhecidos como Clube de Desbravadores, 

são um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), que 

trabalha especificamente com a educação cultural, social e religiosa de 

crianças e adolescentes. Já é uma tradição a participação do Clube 

desbravadores Pedras e sua fanfarra no desfile cívico de Iguaí. 

1. PAVILHÃO DAS BANDEIRAS 

Brasil – Bahia e Iguaí 

Destinada a lembrar a fraternidade, base de todo o civismo, a Bandeira 

deve ser um símbolo de amor antes de tudo. Contemplando-a, cumpre que 

os cidadãos sintam com energia todas as convergências sociais através das 

discordâncias individuais.  Ela nos deve recordar o passado de onde 

proviemos, a posteridade por massas indefinidas das gerações humanas. 

 

2. ESTANDARTE DA SECRETARIA 

2.1. .............. 

2.2 Bandeiras das Escolas – São as Escolas que representam 

legitimamente a produção de conhecimento de um povo. As famílias 

cuidam de seus filhos, mas, cabe a escola encaminhar para as 

descobertas e construções de conhecimentos ao longo do tempo. 

Assim, as escolas de ensino fundamental II e médio, vem as praças 

públicas demonstrar seus estudos ao longo deste ano. 



 

Colégio Municipal Duque de Caxias 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Objetivos 

➢ Resgatar historicamente os principais fatos históricos de relevância 

nacional e internacional para a Bahia. 

➢ Refletir sobre fatos históricos da Bahia, despertando o sentimento 

patriótico com relação às datas cívicas baianas. 

1º Pelotão Os índios “Os primeiros habitantes”. 
(Caravela) 

 
Muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os índios já habitavam o 
território. 
Os portugueses não foram bons para os índios, pois quando chegaram aqui os 
escravizaram, obrigando-os a fazer trabalhos pesados. 
O contato com o homem branco fez com que os índios sofressem muito, 
pois foram duramente agredidos, perseguidos e mortos, adquiriram doenças que 
também causaram a morte de muitos deles. Mas o contato com o branco fez com 
que aprendessem novos costumes. Os brancos ensinavam-lhes como era o seu 
modo de vida e os índios ensinavam seus conhecimentos e hábitos. 
 

2º Pelotão Capitanias Hereditárias – Período Colonização. 

Com o estabelecimento, pela Coroa Portuguesa do sistema de Capitanias 
Hereditárias para a colonização do Brasil (1534), o território do atual estado da 
Bahia estava distribuído entre vários lotes: 

O lote que constitui a Capitania da Baía foi doado em 5 de março de 1534. 
Quando o seu donatário chegou, dois anos mais tarde, já existia na baía de 
Todos os Santos uma pequena comunidade de europeus entre os quais se 
destacava Diogo Álvares Correia, o Caramuru, com a esposa, Catarina 
Paraguaçu, e muitos filhos. 

 

3º Pelotão Conjuração Baiana 1798. 
 

Um dos líderes da revolta foi Luís Gonzaga das Virgens, soldado de poucos 
recursos, que tinha sido punido por abandonar o serviço militar várias vezes. Ele 
sabia ler e escrever, o que não era comum entre as pessoas pobres da colônia.  
Os planos dos revolucionários incluíam: 
- O fim da escravidão e da dominação portuguesa. 
- A proclamação de uma república. 
- A permissão para que navios de todas as nações ancorassem nos portos 
baianos. 
Inspirados nas ideias iluministas, escreviam panfletos e cartazes. Em um desses 
documentos, estava escrito: “Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. 
O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais”. 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reis_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1534
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1534
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caramuru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Paragua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Paragua%C3%A7u


 

4º Pelotão O Dois de julho 
 

A comemoração do dia 2 de julho é uma celebração às tropas do Exército e da 
Marinha Brasileira que, através de muitas lutas, conseguiram a separação 
definitiva do Brasil do domínio de Portugal, em 1823. Neste dia as tropas 
brasileiras entraram na cidade de Salvador, que era ocupada pelo exército 
português, tomando a cidade de volta e consolidando a vitória. 
Esta é uma data máxima para a Bahia e uma das mais importantes para a nação, 
já que, mesmo com a declaração de independente, em 1822, o Brasil ainda 
precisava se livrar das tropas portuguesas que persistiam em continuar em 
algumas províncias. Então, pela sua importância, principalmente para os 
baianos, todos os anos a Bahia celebra o 02 de julho. Tropas militares relembram 
a entrada do Exército na cidade e uma série de homenagens são feitas aos 
combatentes. Assim podemos com todo orgulho estufar o peito e dizer: A 
Independência do Brasil se Consolidou na Bahia. 

 
5º Pelotão Guerra de Canudos 

 

Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi o confronto entre o Exército 
Brasileiro e os integrantes de um movimento popular de fundo sócio religioso 
liderado por Antônio Conselheiro, que durou de 1896 a 1897, na comunidade 
de Canudos, no interior do estado da Bahia.  

A região, historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas 
cíclicas e desemprego crônico, passava por uma grave crise econômica e social. 
Milhares de sertanejos partiram para Canudos, cidadela liderada pelo peregrino 
Antônio Conselheiro, unidos na crença numa salvação milagrosa que pouparia 
os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica 
e social. 

E assim se encerra a Belíssima apresentação do Colégio Municipal Duque de 
Caxias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Conselheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1897
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canudos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latif%C3%BAndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seca


 

Escolas Municipalizadas Alice D’Esquivel Silva e 
Ester Galvão 

 

TEMA DA ESCOLA - Cultura Baiana 

 

 

 

 

  



 

NARRAÇÃO 

  

             As Escolas Municipalizadas Alice D’Esquivel Silva e Ester Galvão, sob 

a gestão de Sandra Regina Alves Miranda Sousa, Sirléia da Rocha Machado, 

Eliene Brito e Carlos Eduardo; coordenação de Edneusa Reis, Elionai Ribeiro e 

Meire Deiane, está localizada na Rua Antônio Carlos Magalhães, S/N no Bairro 

Netanias Alves Veiga. Funciona nos três turnos, atendendo aproximadamente 

600 alunos matriculados no Ensino Fundamental II. O turno matutino é 

frequentado por alunos da sede. O turno vespertino recebe alunos do meio rural 

que chegam até a escola por meio do transporte escolar e o noturno é destinado 

exclusivamente à EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

 

 

1º PELOTÃO - Abertura: STANDARD DA ESCOLA 

A escola inicia o desfile com seu standard. 

2º PELOTÃO - Painel com o tema da escola: CULTURA 

BAIANA 

A cultura da Bahia é uma das mais ricas e diversificadas do Brasil, sendo o 

estado considerado um dos mais ricos centros culturais do país, conservando 

não apenas um rico acervo de obras religiosas, arquitetônicas, mas é berço de 

típicas manifestações culturais populares, quer na culinária, na música, e em 

praticamente todas as artes.  Na Bahia, ainda há espaço para um provérbio, a 

um tempo jocoso e sério, que retrata a índole do seu povo: "O baiano não nasce, 

estreia" é a chamada baianidade, expressão frequentemente usada para definir 

características de vida dos baianos. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culin%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditado_popular


 

3º PELOTÃO - Nome da escola: EMAE 

             As letras representam as iniciais do nome das Escolas Municipalizadas 

Alice D’Esquivel Silva e Ester Galvão; os ramos indicam plantação de café e o 

cacau da nossa região; o livro com os alunos fazem alusão a educação e a 

inclusão social. A escola busca promover uma educação inclusiva e para isso 

acolhe a diversidade e as múltiplas formas de aprender, assegurando a 

participação e ao mesmo tempo o compreender diferenciado de cada um. 

 

Auriverde pendão de minha terra,  
Que a brisa do Brasil beija e balança,  
Estandarte que a luz do sol encerra  
E as promessas divinas da esperança. 

Castro Alves 

4º PELOTÃO – Escudo da Escola 

Farda de Gala – Alunos da EJA 

Professores responsáveis: Edleusa, Edilma e Maria 
Dias. 

 
 
Neste pelotão, apresentamos o escudo da escola. O mesmo está representado 

por alunos matriculados na EJA – Educação de Jovens e Adultos do turno 

vespertino e noturno. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade 

de ensino, que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país. Essa 

modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus 

estudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou 

Médio na idade apropriada.  

 

 

 
 

https://www.pensador.com/autor/castro_alves/


 

FAMAE – FANFARRA MUNICIPAL ALICE E ESTER 

 

      Fanfarra é uma agremiação musical que possui instrumentos de percussão 

e de sopro.  A fanfarra das Escolas Municipalizadas Alice e Ester Galvão – 

FAMAE foi criada em 10 julho de 2017 com 55 alunos, na gestão do Prefeito 

Ronaldo Moitinho dos Santos, na Direção de Sandra Regina Alves Miranda 

Sousa com a supervisão dos monitores do Novo Mais Educação Wesley Novais 

Santos e Rafael Gomes, tem como objetivo  desenvolver a sensibilidade, a 

criatividade, o senso rítmico, a imaginação, memória, concentração, atenção e 

respeito ao próximo contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação.  

Eis a apresentação da Fanfarra da Escola Núcleo. 

5° PELOTÃO 

POETAS BAIANOS  

 Castro Alves – Navio Negreiro - Alunos dos 9º ano C  

e 9º ano D 

Professores responsáveis: Elionai e Reginaldo. 

 
       Afinal porque escolher este poeta? Simples! Nasceu poeta, viveu na poesia, 
lutou com a poesia pelo que considerou certo, usou a poesia nos seus sonhos 
de amor e morreu exprimindo a alegria de nos deixar a sua poesia. 
Consideramos, pois, a escolha deste poeta que num simples verso, sem silabas 
ou rima, nos dá o exemplo do amor numa expressão bela e muito humana. Onde 
te encontras poeta Castro Alves? Lembra que ficarás para sempre junto a nós, 
porque a tua poesia é imortal. 
 Castro Alves foi um poeta brasileiro, "O Poeta dos Escravos". Expressou em 
suas poesias a indignação aos graves problemas sociais de seu tempo. 
Denunciou a crueldade da escravidão e clamou pela liberdade, dando ao 
romantismo um sentido social e revolucionário que o aproximava do Realismo. 
Foi também o poeta do amor, sua poesia amorosa descreve a beleza e a 
sedução do corpo da mulher. É patrono da cadeira nº 7 da Academia Brasileira 
de Letras. 

 

 



 

 Cacau Novaes – Os poetas estão vivos  - Alunos dos 

8º anos C  e 8º ano D 

Professores responsáveis:  Leidenalva e Eude. 

José Carlos Assunção Novaes (Cacau Novaes) é autor de Marádida – Uma luz 

no final do túnel (Selo Letras da Bahia), relançado este ano pela Editora Buriti; os 

poetas estão vivos (Editora Mondrongo); As Sandálias (Editora Mondrongo); 

e você não sabe do que é capaz (Editora Penalux). Doutorando em Língua e 

Cultura, Mestre em Letras, Especialista em Língua Portuguesa, Língua 

Portuguesa com Ênfase em Produção Textual e Jornalismo Empresarial e 

Assessoria de Imprensa, Licenciado em Letras Vernáculas. É membro 

correspondente da Academia de Letras de Goiás (ALG), da Academia de Artes 

Ciências e Letras de Vitória (ACLAV) e do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes 

de Lisboa (NALAL). Participou também de várias antologias na Bahia e em 

outros estados. Recebeu diversas premiações, dentre elas: Troféu Castro Alves 

de Poesia Falada. Foi fundador e vice-presidente do Instituto de Cultura Brasil 

Itália Europa (ICBIE) em Salvador. Recentemente, foi eleito membro do 

Conselho de Política Cultural de Salvador, no segmento Literatura. É o nosso 

grande poeta iguaiense Cacau Novaes, ele não é somente de Iguaí, ele é da Bahia, ele 

é do Brasil. 

6º PELOTÃO 

Coreografia - Música baiana 

Professor responsável: Júlio César 

A cor dessa cidade sou eu 
O canto dessa cidade é meu 
A cor dessa cidade sou eu 
O canto dessa cidade é meu 
 
O gueto, a rua, a fé 
Eu vou andando a pé pela cidade bonita 
O toque do afroxé e a força de onde vem 
Ninguém explica (ela é bonita) 
 
Berço da música nacional, a Bahia exala melodia em cada esquina;  

no rebolado da morena que samba no seu leve caminhar; 



 

É com tanta beleza e brilho que a nossa Bahia tem; que a escola EMAE 

apresenta a nova paradinha do Harmonia do Samba, sob coordenação do 

professor Júlio César Prates. 

É axe, é música é Bahia! 

7º PELOTÃO 

Capoeira - alunos dos 9º anos A e 9º ano B. 

Professores responsáveis: Miriã, José Alberto e Jislaine. 

 

Mistura de dança com luta, a Capoeira tem sua origem na África, trazida 
ao Brasil pelas mãos dos escravos, como forma de defesa.  

          A mais popular manifestação folclórica do estado encontra eco no mundo 
inteiro. Atraente para os “gringos” e dominada com maestria pelo baiano.  A 
Capoeira é prática difundida por todos os cantos da Bahia. E é assim, a capoeira 
está na Bahia de Canto a Canto. 

8º PELOTÃO 

Os filhos de Ghandy - alunos dos 6º ano A,B, C,D e E. 

Professores responsáveis: Krísile, Eliana, Kelly e Anália. 

Ativista e pacifista Indiano, foi o principal personagem da Independência da 
Índia.Como dizia o grande Mahatma Gandhi 

Não tente adivinhar o que as pessoas pensam a seu respeito. 

Faça a sua parte, se doe sem medo. 

O que importa mesmo é o que você é. 

Mesmo que outras pessoas não se importem. 

Atitudes simples podem melhorar sua vida. 

O afoxé Filhos de Gandhy, fundado por estivadores portuários da cidade no 

dia 18 de fevereiro de 1949, tornou-se o maior e dito o mais 

belo Afoxé do Carnaval de Salvador, na Bahia. 

Constituído exclusivamente por homens e inspirado nos princípios da não 
violência e paz do ativista indiano Mahatma Gandhi. 

Tradicionalmente a 'fantasia' contém, além do turbante e das vestimentas, um 
perfume de alfazema e colares azul e branco. Os colares já são conhecidos 
tradicionalmente por "colar dos filhos de Ghandy", que são oferecidos para os 
admiradores como forma de desejar-lhes paz durante o carnaval e ao longo do 
ano. 

 

https://www.pensador.com/autor/mahatma_gandhi/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afox%C3%A9_(bloco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1949
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afox%C3%A9_(bloco)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfazema


 

9º PELOTÃO 

 Olodum - alunos dos 8º ano A e  8° ano B 

Professores responsáveis: Marcos Paulo e Cláudia Amado. 

 

 

O Olodum é um bloco-afro do carnaval da cidade do Salvador na Bahia. 
Fundado como opção de lazer aos moradores do Pelourinho, garantindo-lhes 
assim, o direito de brincarem o carnaval em um bloco e de forma organizada. É 
uma Organização não Governamental (ONG) do movimento negro brasileiro. 
Depois da estreia no carnaval de 1980, a banda conquistou quase dois mil 
associados e passou a abordar temas históricos relativos às culturas africana e 
brasileira. 

 
        O primeiro LP da banda foi chamado de "Egito, Madagascar", ele estourou 
na Bahia com a música "Faraó", a ideia desse LP foi homenagear as raízes do 
grupo e mostrar ao Brasil a Mamma África. Pouco depois, o Olodum passou a 
ser conhecido gravando com vários músicos consagrados internacionalmente 
divulgando ao mundo sua mistura de ritmos que inclui batuques africanos. 
Paralelamente ao sucesso artístico, a banda Olodum participa de movimentos 
sociais contra o racismo e pelos direitos civis e humanos. 

P pelotão vem com a participação do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculos – SCFV, atividade desenvolvida pela secretaria de 
ação social do município. 

10º PELOTÃO 

O Carnaval da Bahia - alunos dos 7º A, B, C e D 

Professores responsáveis: Elenmira, Celso, Tatiana e Juliana. 

 

A origem do carnaval baiano é a mesma de todos os carnavais comemorados 

nas áreas urbanas brasileiras no início do século 20. Blocos, cordões e 

sociedades carnavalescas existiam em todo o estado. É na década de 50 que o 

carnaval baiano começa a tomar a forma que conhecemos hoje - com foliões se 

divertindo atrás de carros de som, que posteriormente, seriam batizados de trios 

elétricos. O carro que deu origem ao que chamamos de trio elétrico hoje foi 

criado pelos amigos. Dodô e Osmar, no ano de 1950. A dupla saiu no domingo 

de carnaval pelas ruas de Salvador e arrastou milhares de foliões. No ano 

seguinte, a dupla convidou um amigo para formar um trio, o "trio elétrico".  
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Colégio Estadual Duque de Caxias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA DO CEDC: “SETORES ECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS DA BAHIA” 

 

O Colégio Estadual Duque de Caxias foi fundado no ano de 1988 e 

atende, atualmente, 1.114 alunos, nos turnos matutino, vespertino e 

noturno. Esta instituição desenvolve uma educação de excelência, 

inspirada nos princípios da cidadania e nos ideais de solidariedade 

humana, visando o aprimoramento do educando, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual dos 

valores e das competências necessárias para que o mesmo possa 

atuar como cidadão. 

Direção: Luís Ramon Sousa de Lima 

Vice-diretoras: Elineusa Protázio e Mônica Aslan 

Coordenação: Dagmar Chaves  

O Colégio Estadual Duque de Caxias apresenta nesse desfile o 

tema: “SETORES ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA 

BAHIA” 

ALA 01- ABERTURA 

 

 

• A Abertura traz o estandarte do colégio com as letras C. E. D. C. iniciais 

do nome do colégio, que introduzem o desfile. Vejam a beleza e 

desenvoltura dos nossos alunos. 

• Escudo do CEDC 

Os alunos do CEDC desfilando, trazendo as cores de nossa escola. Instituição 

de ensino que tem marcada sua história na formação integral do cidadão, que 

preza pelas relações interpessoais e incentiva a participação nos eventos 

culturais, pois entende que é de fundamental importância no processo social de 

interação entre os alunos. Vejam a formosura e a elegância de nossos alunos. 



 

• Bandeira do CEDC 

Estamos diante de lindas alunas as quais trazem em suas roupas a elegância e 

destacam a bandeira do |Colégio Estadual Duque de Caxias. 

 

• Missão do CEDC 

Toda instituição preocupada com seu público se pauta numa missão e o 

CEDC não é diferente. Desenvolver educação de excelência voltada para a 

formação do ser humano integral respeitando e valorizando as adversidades, a 

inclusão social e o meio ambiente, de modo que, seja capaz de conquistar o 

seu espaço para ter sucesso na escola e no trabalho e contribuir como cidadão 

para a construção de um mundo melhor. 

 O Colégio vem escrevendo sua história sob a missão de educar de forma 

holística, ou seja, integral e disso não abre mão. 

Professoras responsáveis: Elineusa, Euma e Bárbara 

 

ALA 02: BANDA MARCIAL 

Pelotão que traz consigo a história do Colégio a qual se mistura com a da própria 

cidade. A Banda Marcial do Colégio Estadual Duque de Caxias marca a tradição 

dos desfiles cívicos em nosso município de maneira contagiante, e envolvente. 

Tendo sido criada a 70 anos pela professora Eulina Novaes em 1948, somente 

com mulheres, anos depois foi agregando homens. Hoje a Banda Marcial está 

sob a responsabilidade de Roberto Carvalho, a banda dá seu tom, encantando-

nos. Ouçamos e prestigiemos com nossas palmas a todos que compõem, 

lindamente, este pelotão. 

 

ALA 03 – TEMA DO DESFILE 

 

A Bahia é a Bahia, um dos locais mais aprazíveis do Brasil, nada tira o glamour 

dessa terra abençoada, cheias de encantos, histórias e saberes. 

Este pelotão representa a abertura do Desfile, cujo tema aborda os 

“SETORES ECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA BAHIA”, 

que são bastante diversificados, com atuação nas atividades da agropecuária, 



 

indústria, mineração, mas tem no turismo sua atividade de maior destaque. Na 

agricultura a Bahia se destaca em âmbito nacional como produtor de cacau, 

sisal, mamona, coco, feijão e mandioca. Recentemente o Estado vem se 

despontando como um importante produtor de soja. Na pecuária possui grande 

destaque nacional, ocupando o sexto lugar no Brasil, os caprinos detêm um dos 

maiores rebanhos do país. No setor industrial atua especialmente no setor 

químico, petroquímico e agroindustriais. No turismo, destacam-se as belas 

praias, dunas e os centros históricos, como a capital baiana, as cidades de Ilhéus 

e Porto Seguro. Vejamos a beleza deste pelotão! 

Professoras responsáveis: Carla Ziléia e Dagmar 

 

ALA 04 – RIQUEZAS DA BAHIA 

As meninas com bambolê chamam atenção mais uma vez para a nossa querida 

BAHIA. Os alunos desse pelotão mostram no contexto, imagens das riquezas da 

nossa Bahia: o café, a soja, o cacau, a pecuária, o turismo, dentre outras. 

Destacam diferentes realidades que trazem o progresso de um povo que luta 

pelo desenvolvimento de sua terra. 

Professores responsáveis:  

Ana Eduarda, Manoel, Nivaldo, Jurandy, Hailton, Vera e Heliene 

ALA 05- AS RIQUEZAS DO RIO SÃO FRANCISCO 

Os alunos desse pelotão são do 2º ano (turmas A, B e C) e estão representando 

o Rio São Francisco, conhecido como “Velho Chico”. Este rio foi descoberto em 

1501, desde então se tornou fundamental para o desenvolvimento do interior do 

país. Reunindo atividades como o turismo, produção agrícola, psicultura, 

produção de energia dentre outras. Possui também um alto potencial no 

transporte. Ele é considerado um dos rios mais importantes do Brasil e da 

América do Sul. Hoje o rio são Francisco encontra-se em situação delicada, pois 

as suas margens estão sendo devastadas e a cada ano que passa sua situação 

fica mais crítica. 

Professores responsáveis:  

Nianza, Jocélia, Andreston e Andrea Lins 



 

GRUPO DE DANÇA 

Na sequência, os alunos do CEDC trazem uma linda dança elaborada com muito 

carinho pelos coreógrafos: Rafael e Júlio César. 

O termo country é usado hoje para descrever muitos estilos e subgêneros da 

dança que mistura o sertanejo universitário, com danças populares americanas. 

As origens da música country são a música tradicional da classe trabalhadora 

americana, que misturava canções populares e melodias celtas, baladas 

tradicionais, canções de cowboy e várias tradições musicais de imigrantes 

europeus.  

A Bahia por ser o coração histórico e berço cultural do Brasil, também 

absorve esse estilo de dança. E nesse contexto que o Colégio Estadual Duque 

de Caxias, tem honra de apresentar a coreografia Country Bahia, que traz em 

seu enredo o Subtema da escola, explorando os aspectos econômicos, 

ambientais e culturais do seu povo nordestino. 

 

Professores responsáveis: Priscila, Cláudia e Teinara 

 

ALA 06: VAQUEIROS 

Esse pelotão está representado pelos alunos do 2º ano D, E F. 

Os vaqueiros são profissionais que lidam com o gado, conduzindo-o ao pasto e 

protegendo-o. Esse pelotão representa essas pessoas que desenvolvem essa 

prática, ao longo dos anos, principalmente pelo sertão nordestino, inclusive no 

sertão baiano. A coragem, aliada à destreza e a força corporal, assim como a 

persistência desses profissionais, em detrimento da avançada tecnologia que já 

circula também pelo campo brasileiro, tornando-os admiradores e respeitados 

por todos. A origem dessa classe profissional no Brasil está ligada à necessidade 

de proteção da lavoura de cana de açúcar, que inicialmente se concentrava na 

região litorânea do nordeste brasileiro, havendo a necessidade, portanto de 

conduzir o gado pelo sertão adentro, contribuindo dessa forma, para ampliação 

do território Brasileiro. Sendo estes: “Desbravadores do sertão”. 

Professores responsáveis:  

Keici, Marcos Frizo, Ana Ribeiro e Liberato 



 

ALA 07- SOJA, O GRÃO DE OURO. 

Esse pelotão está representado pelos alunos do noturno, temos a frente a rainha 

e princesas da soja, que estão destacando a importância da produção de soja 

para a economia do nosso estado. A região oeste da Bahia destaca-se pela 

atividade em larga escala, realizada com empreendedorismo e alto nível de 

excelência nos processos de produção, tornando-se modelo de crescimento 

agrícola e uso avançado de tecnologia. Este ano o oeste da Bahia tem recorde 

de produção, com colheita de seis milhões de toneladas de grãos. Um recorde 

de produtividade do ponto de vista nacional. 

Professores responsáveis:  

Eduardo, Patrícia, Laísa, Mônica e Roberto 

 

ALA 08- REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR 

Os alunos desse pelotão estão destacando as maravilhas do turismo de 

Salvador! 

Praias, música, museus, cultura, teatros, carnaval, patrimônio histórico. São 

muitas as opções turísticas da capital baiana, a primeira cidade fundada no 

Brasil. Salvador é o coração histórico do País. Possui o maior número de igrejas 

seculares na América, fundadas nos séculos 16 e 17. Tem também o maior 

número de fortes e inúmeros casarões antigos. Por cerca de metade dos cinco 

séculos de História do Brasil, Salvador foi sua maior cidade. Ainda é uma das 

mais vibrantes.  

 

Professores responsáveis: Nilda, Rodrigo, Cristiane, Elinaide, Andrea 

Rios, Wellington, Karla e Reinaldo 

 

 

 

http://www.cultura-arte.com/bahia/cultura.htm


 

Vejamos os momentos finais do lindo desfile do Colégio 

Estadual Duque de Caxias. Aplausos a todos pela grandeza, 

disciplina e disponibilidade em nos proporcionar um 

maravilhoso espetáculo. 

 

Nossos agradecimentos a todos os alunos e profissionais do 

CEDC. 

A prefeitura e secretaria de educação de Iguaí, pela parceria. 

As costureiras que se dedicaram com afinco. 

Aplausos para o nosso artista Emílio. 

Aos coreógrafos Rafael e Júlio Cesar. 
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    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 valorizam e fazem 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 

Histórias e 

Saberes. 

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 instrumentos usados na roda de  capoeira. 

Pano de fundo capoeiristas dançando e lutando capoeira.  

Professores Responsáveis: Eduardo Martins, Edmilson, Valdice e José 

Augusto 

 
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 
Sou filho de Salvador  
Com raiz em Santo Amaro  
Cachoeira tá no sangue  
Tá logo ali do lado  
O samba tá na alma  
Cantador eu já nasci  
Quem não dança, bate palma  
Mas, quem dança... 
Admira a Bahia de Canto a Canto 
 



 

 * Os alunos usam a roupa típica do samba de roda. 
 
Professores Responsáveis:, Ailton, Olga, Junior. 
 
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.   
 
Professores Responsáveis: Hyngridy e Isabel. 
 
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. 
 
Professores Responsáveis: Fabiana Pinheiro, José Carlos, Milene, Alexsandra 
e Wanderley . 
 
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) 

Professores Responsáveis: Mary e Mabel. 

 



 

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. 

Professores Responsáveis: Alda, Carol e Ana Paula 

 

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. 

Professores Responsáveis: Iza Renata, Genuário, Ane  

 

8º Cavalgada 

 

A frente do pelotão vem os alunos do noturno representando as grandes cavalgadas 

que tem no município de Iguaí 

Professores Responsáveis: Eva Pessoa ,Luciane e Jocélia. 

  

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. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torcida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932


 

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 Bonfim. 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! 

 


