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Filarmônicas, corais e apresentações
teatrais abrem o Natal Encantado 2018
C

Gleidson Santos

om a chegada do mês de
dezembro muda o clima
em Feira de Santana que
a partir desta segunda-feira (3),
entra de vez nas comemorações
de final de ano com a abertura da
edição 2018 do Natal Encantado,
evento que já se consolidou no
calendário de festas do município e tem como a principal finalidade promover a integração dos
diversos setores da sociedade
aproveitando o período natalino.
As festividades serão abertas no
Espaço Marcus Moraes da Avenida Getúlio Vargas, quando acontecerão apresentações de bandas
locais, orquestras, filarmônicas,
corais e apresentações teatrais.
Quem estiver circulando pelo
centro da cidade poderá conferir as apresentações a partir
das 14h30, com encerramento
às 19h30. De acordo com o diretor de eventos da Secretaria
Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, Ricardo Lima, o novo local

substitui as atrações que se apresentavam no Estacionamento do
Paço Municipal. “Vai ter uma melhor estrutura, iluminação. É importante ressaltar que na Getúlio
as apresentações acontecem durante a semana, do dia 3 ao dia 7
e entre os dias 10 e 14 de dezembro”, frisou..
A partir do dia 17 de dezembro, grandes nomes da música
nacional estarão se apresentando
no palco da Praça Padre Ovidio.
“Elas seguem até o dia 21. São
atrações nacionais, dois palcos
montados, uma estrutura a altura
do que o evento merece”, pontuou.
PROGRAMAÇÃO
Toda a programação do Natal
Encantado ainda será divulgada
pela prefeitura, porém, alguns
nomes já foram confirmados. Os
cantores Jorge Vercillo, Diogo
Nogueira e os grupos Pholhas
e Spokfrevo foram anunciados

pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Os dois cantores
e a banda Pholhas - sucesso nos
anos 70 e ainda bem escutada
pelas pessoas jovens daquela
época, se apresentarão na festa
pela primeira vez. Os pernambucanos da Spokfrevo e seu alegre
frevo estiveram em Feira na primeira edição do Natal Encantado.
Jorge Vercillo se destaca por
cantar uma MPB modernizada e
Diogo Nogueira é uma das principais atrações do samba na atualidade. No ano passado, abrilhantaram a festa Gal Costa, Fagner,
Joana e Alcione, mais o grupo 14
BIS. A grade de atrações, ao longo dos anos, sempre primou pelo
bom gosto, com presenças de
grandes artistas nacionais, como
Vanessa da Mata, Ivan Lins, João
Bosco. Pholhas se apresentarão
no dia 17, Spockfrevo será dia
19 e Jorge Vercillo, dia 20 de dezembro.

O Natal Encantado é uma das principais festas no calendário de Feira de Santana

O Ministério da Educação
(MEC) lançou no último dia 27 o
Programa Escola do Adolescente, que vai oferecer, por meio de
uma plataforma digital, formação
e apoio técnico a professores e
gestores de escolas públicas. O
objetivo é melhorar o desempenho de estudantes nos anos finais
do ensino fundamental, ou seja,
do 6º ao 9º ano. “O ensino fundamental 2 é uma das etapas que
tem tido menos política, que tem
sido menos pensada. Temos muita coisa para o ensino médio, para
a alfabetização, para anos iniciais
[do 1º ao 5º ano do ensino fundamental]”, diz o ministro da Educação, Rossieli Soares, durante o
lançamento em Brasília. “É preciso trazer oportunidade de apoiar
as escolas nessa etapa”, complementou.
Para participar, estados e municípios devem fazer a adesão ao
programa. O prazo começa no dia
10 de dezembro e vai até o dia
31. Em seguida, as escolas farão a
adesão, de 11 a 31 de dezembro.
Todas as escolas com anos finais do ensino fundamental poderão participar. Para as 13 mil
escolas públicas com alto índice
de vulnerabilidade, ou seja, com
mais de 50% dos alunos com Bol-

sa Família, o MEC vai repassar R$
360 milhões, no âmbito do programa Novo Mais Educação.
Os recursos deverão ser usados
para ampliar o tempo dos estudantes na escola e para que as
escolas implementem programas
para a aprendizagem. Do total,
R$ 220 milhões serão repassados
ainda em 2018. Em 2019, serão
repassados, os R$ 140 milhões
restantes.
Desempenho e avaliação
Segundo o MEC, a plataforma
vai oferecer instrumentos para
tornar as aulas mais atrativas.
Além de acesso a materiais específicos, que ajudarão gestores e
professores tanto nas aulas quanto a entenderem melhor os estudantes, as escolas terão acesso a
um diagnóstico detalhado com
o desempenho dos estudantes,
taxa de aprovação, entre outros
dados.
A plataforma fornecerá ainda
instrumentos para a realização
de avaliações de matemática e
português dos estudantes nos
anos finais. Estarão disponíveis
ferramentas de escuta da percepção que os estudantes têm sobre
o ambiente escolar. Além de uma
área de compartilhamento de
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boas práticas. “Sabemos pouco a
respeito de como o adolescente
aprende, o que caracteriza esse
adolescente, a plataforma servirá
para a formação e fortalecimento da gestão pedagógica e apoio
a gestão”, diz a secretária de
Educação Básica da pasta, Kátia
Smole. “Queremos trazer para o
centro da conversa uma palavra
às vezes esquecida: aprendizagem. Os estudantes precisam
aprender na escola”.
Soares assinou hoje a portaria
que institui o programa. Segundo Kátia, o governo atual deixará, para a equipe do presidente
eleito Jair Bolsonaro, tudo organizado para que a plataforma
comece a ser usada nas escolas a
partir de 2019. “Estamos deixando a plataforma, ferramenta de
gestão, roteiro de trabalho, constituição de rede de governança,
para que as redes e as escolas
possam começar 2019 com insumo bastante grande para dar
continuidade a esse programa”,
disse.
INDICADORES
Os indicadores educacionais
mostram que o desempenho dos
estudantes tem queda nos anos
finais do ensino fundamental,
intensificando no ensino médio etapa com os piores indicadores.
Ao final do ensino fundamental,
de acordo com os últimos dados
disponíveis, em 2017, 45% das
escolas não alcançaram a meta
do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).
Além disso, de cada 100 alunos, cinco concluíram a etapa
com o aprendizado adequado em
português e três em matemática,
de acordo com parâmetros do
MEC. Na rede pública, 14,5% dos
estudantes reprovam ou abandonam os estudos no ensino fundamental nas escolas públicas.

No último domingo (25), há
exatamente uma semana, o artista pop feirense, Madson Dick,
lançou o videoclipe “Bad Guy” na
internet. No momento em que
esta matéria está sendo produzida, o clipe já alcança a marca de
1.717 visualizações no YouTube,
com 217 likes.
O artista conta parte da sua
trajetória e explica que, após
começar a atuar no teatro, a sua
paixão pela música “aflorou”.
“Comecei a minha vida artística
enquanto criança, ainda no teatro, bem pequeno, e desenvolvi uma paixão pela música. Na
verdade, acho que essa paixão
estava escondida e só se aflorou. Fui crescendo e sempre fui
muito autodidata nas coisas que
eu queria fazer. Então, aprendi
a falar inglês sozinho, aprendi
a tocar violão e teclado sozinho
também. Então, sempre corri
atrás do que eu queria de maneira independente”, disse.
“Bad Guy” é o terceiro clipe
lançado pelo artista. “Já tínhamos lançado dois clipes. O primeiro foi o “Never Get Enough”,
que foi o nosso projeto piloto,
para saber como seria a aceitação do público feirense quanto
a essa nova roupagem de música pop aqui. Depois, lançamos
“Bahia”, que foi um trabalho mais
elaborado, mais pensado, pensando em mostrar a cara do nosso estado, da nossa cidade, e foi
um trabalho bem importante, fomos bem reconhecidos quanto a
isso, a galera nos reconheceu na
rua, fala que gostou do trabalho,
tivemos um bom retorno”.
Ainda assim, Madson deixa
claro que o novo clipe foi o mais
bem produzido dentre todos.
“Fizemos uma produção maior,
paramos para pensar mais a respeito do que a gente queria mostrar como clipe e usamos muito a
geografia criativa, que é a mistu-

Divulgação

MEC lança plataforma digital para Videoclipe de artista feirense já atinge
quase 2 mil visualizações na internet
melhorar ensino fundamental

O clipe foi lançado há uma semana e já chega a quase 2 mil visualizações no YouTube

ra de vários lugares, mas sempre
contando a mesma história, sem
perder o foco. Usamos também
o plano motivado, ou seja, nada
que acontece no clipe é por acaso, todos os detalhes que estão
nele são por um motivo, tem
uma história, um embasamento,
pretendem continuar contando a
história desde o início”, explanou.
“Bad Guy”, segundo o próprio
Dick, é um clipe que deixa uma
lição à sociedade. Em um breve
resumo, o artista faz um breve
resumo da história contada.
“A história contém um protagonista e um antagonista, e faz
uma relação do antagonista, que
é o cara mau - tradução de “Bad
Guy”, nome do clipe -, com a sociedade. Ele pega o protagonista
e joga no meio de um pentágono
com vários rótulos impostos pela
sociedade, que existe no clipe.
Ele cai no pentágono e se frustra, tentando sair daquele lugar.
Durante o clipe, ele conta que
está se desprendendo dos rótulos, pega o antagonista e mostra
a ele que não é nada daquilo, que
não vai deixar de fazer o que ele
gosta. No fim do clipe, o protagonista dá uma lição à sociedade,
dizendo que não vai deixar de ser
quem é, de fazer o que quer e o

que gosta somente para agradar
as pessoas”, relata.
Sobre a produção do videoclipe, Madson Dick comenta a sua
parceria com Neon Beats, o responsável pela batida da música.
Ele faz diversos agradecimentos
aos amigos que participaram da
produção. O artista diz, ainda,
que “Bad Guy” foi elaborado com
“muito pouco orçamento”.
“É uma produção conjunta minha com Neon Beats. Ele fez a
batida e eu fiz mixagem e masterização e fomos conversando
durante esse tempo de produção.
Produzimos a música enquanto
gravávamos “Bahia”. Além dele,
meus amigos me ajudaram muito, sem eles, o projeto não existiria. Sou super grato a quem
participou e se empenhou para
realizar esse projeto. É muita
gente, então não dá para citar
todos os nomes. Fizemos esse clipe com muito pouco orçamento,
mas que saiu com muita qualidade, que é pelo que eu prezo. A
qualidade é o fundamental”, concluiu, satisfeito.
“Bad Guy” está disponível no
YouTube e o single, em várias
plataformas digitais, tais como
Spotify, Deezer, Google Music e
Apple Music.

