
Cordel para o 1º Congresso Nordestino de Educação a Distância 

 

A primeira edição do Congresso Nordestino 

Foi uma coisa interessante e bonita de se ver 

Cada um em seu Estado, cada qual em sua casa 

Fez o evento acontecer 

  

Com uma sede virtual no IF Sertão Pernambucano 

O Congresso Nordestino contou com o professor Adonias  

como  primeiro idealizador 

desse evento educacional tão importante e motivador 

 

Para isso convidou a professora Elisângela  

Do Instituto Federal da Bahia, 

_“Minha amiga topa comigo, um evento realizar?” 

Ela logo respondeu, com bastante alegria 

Vamos todos, vamos juntos, será uma grande folia 

 

Pra o ensino do momento, para a Escola do Futuro 

Pensar a Educação Híbrida e falar em tecnologia 

É criar os alicerces para um novo tempo que se inicia 

 

Ainda da Bahia vieram o Tony e o Alex 

Representando o IF baiano  

Do IFBA também vieram o Alex Alves e o Leandro Sodré 

Este com ares de inovador, como vai ser abertura?  

_ Será pelo OBS sim sinhô. 

 

E aí chegaram a Simone e o Mak do Maranhão, 

O José Roberto do Rio Grande do Norte, todos com a energia do sertão 

O Eudis, o Bento, a Socorro, a Luciana e o Francisco 



marcaram a garra do time Pernambucamo 

Do Piauí chegou a Claudete, e a Comissão Central foi logo se ajustando. 

 

Logo depois chegou mais gente e a folia foi crescendo, 

Veio a Gabriela com a equipe de intérpretes 

Pois teve até tradução em Libras, do início ao fim do Evento. 

 

Eta festa bonita pra nordestino e toda gente se alegrar,  

O Douglas e a Roberta arrasaram no Cerimoniá 

E o Jonatas com seus vídeos, fez todo mundo arrepiá 

 

Tanta gente ajudando que não dá tempo de citar  

Fica aqui nossa Gratidão e a saudade que vai restar 

Ficam os preparativos para a segunda edição : 

2021 em Alagoas, vamos fazer um grande arrastão 

Gente saindo de todo o Brasil  

Pra conhecer e viver o nosso rico Sertão. 

 

Elisângela Reis (IFBA) 

Gratidão, minha gente.  

Aprendi muito com tod@s vocês! 


