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Mundo

Patrimônio Vivo da Ilha

Esse DVD apresenta o conjunto de filmes “Patrimônio Vivo da Ilha –
Registros 2013/2014” com resultados, depoimentos e registros de
ações continuadas realizadas neste período, voltadas à melhoria da
educação básica e ao fortalecimento de arranjos
produtivos locais para a geração de renda.
Programa
Registrar e compartilhar é uma forma de inspirar
sonhos e ações, de valorizar o trabalho e a cultura
das pessoas que vivem e constroem, a cada dia, a
Ilha Grande de Santa Isabel.

Janela
para o
Mundo

A Omega Energia realiza o programa Janela para o Mundo nas comunidades em que
instala seus empreendimentos, buscando caminhar junto com elas para o desenvolvimento
socioeconômico local. É um programa desenvolvido por meio de iniciativas na educação
básica e no aperfeiçoamento profissional, pessoal e coletivo. No Piauí, o programa é
realizado desde 2012 e conta com o apoio da seguinte rede de parceiros:
Realização:

Coordenação:
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Secretaria
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Patrimônio
Vivo da Ilha
Registros 2013 – 2014

Patrimônio Vivo da Ilha - Registros 2013/2014

Acreditar nos patrimônios de uma cultura é valorizar a identidade e a
história de um povo, é preservar sua memória e mostrar que o lugar
e as pessoas existem e têm valor. O programa Janela para o Mundo
reconhece a riqueza da cultura viva da Ilha Grande de Santa Isabel
(Municípios de Ilha Grande e Parnaíba – Piauí) como um dos maiores
ativos na promoção do desenvolvimento sustentável local.

O Programa Janela para o Mundo da Omega Energia apresenta:

Janela para o Mundo
Apresentação do programa no Delta do Parnaíba – 2013 (filme 1)

Conheça o programa Janela para o Mundo, Operação Delta do Parnaíba, que
tem o objetivo de fortalecer a educação básica como meio para formação e
participação cidadã dos moradores, e fomentar a geração de renda a partir de
arranjos produtivos locais e da articulação de atores locais e regionais.
Ficha técnica: Produção: Quero Filmes. Edição e direção: Jefferson Paulino.
Imagens: Walfrido Salmito e Antônio de Souza Mourão.

Resgate do Patrimônio Vivo da Ilha
O Mapa de Riquezas Culturais da Ilha Grande de Santa Isabel – 2013 (filme 2)
Saiba como foi o processo que culminou na criação do Mapa de Riquezas
Culturais da Ilha Grande de Santa Isabel, material de uso educativo, cultural
e econômico, resultante de trabalhos desenvolvidos por alunos, professores e
moradores dos municípios de Ilha Grande e Parnaíba. Ficha técnica: Produção,
direção e roteiro: Teófilo Lima. Imagens e edição: Max William.

Registro de Riquezas da Ilha - 2014 (filmes 3, 4, 5 e 6)

O Drama, as Pastorinhas, o Reisado e o Coco são riquezas culturais pertencentes
ao patrimônio cultural imaterial brasileiro e elas permanecem vibrantes na
Ilha Grande de Santa Isabel. Conheça algumas das pessoas que mantêm essas
riquezas culturais vivas e que estão ajudando a fortalecer o papel educativo da
cultura ao trazer esses cantos, danças e histórias para as escolas da Ilha.
Ficha técnica: Produção, direção, roteiro, imagens e edição: Teófilo Lima.
Finalização: Max William.

Patrimônio Vivo da Ilha gerando renda
Depoimentos sobre suporte técnico às associações (editais) – 2014 (filme 7)

O programa de suporte técnico do projeto Salto para o Mundo trouxe subsídios e
estímulo para que as associações locais desenvolvessem projetos próprios tendo
como base suas riquezas socioculturais. Um dos resultados foi a aprovação
de todos os projetos submetidos aos editais municipais. Saiba como foi esse
processo. Ficha técnica: Produção, direção, roteiro, imagens e edição: Teófilo
Lima. Finalização: Max William.
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