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VEJA COMO FICOU O RESULTADO DA VOTAÇÃO DO LOGO DO PROJETO

1º LUGAR
44,10% dos votos

2º LUGAR
20,60% 

dos votos

3º LUGAR
17,65%

dos votos

4º LUGAR
13,25%

dos votos

5º LUGAR
4,4% 

dos votos

2013

2014

CONFIRA O QUE JÁ FIZEMOS!!!

- Reuniões de apre-
sentação do projeto:  

AGOSTO

JANEIRO

- liderança e associa-
ções dos bairros;

- parceiros institucio-
nais.

- Oficinas de apresen-
tação para as comu-
nidades:  
- Cambury

SETEMBRO

FEVEREIRO

- Oficinas de apresen-
tação para a comu-
nidades:  
- Estaleiro/Ubatumi-
rim;

- Quilombo da Fazen-
da;

- Vila Picinguaba.

OUTUBRO

MARÇO

- Reunião com os par-
ceiros institucionais

- Oficinas de apresen-
tação para as comu-
nidades:  
- Almada;
- Puruba;
- Prumirim.

NOVEMBRO

ABRIL

- Formação do grupo 
de agentes comuni-
tários

- Oficinas de apresen-
tação para as comu-
nidades:  
- Sertão do Ubatumi-
rim

DEZEMBRO

MAIO

- Levantamento de 
campo: 
- Cambury;
- Quilombo da Fazen-
da;

- Vila Picinguaba;
- Almada;
- Puruba;
- Prumirim - Aldeia
  Boa Vista.

- Elaboração do diag-
nóstico. 

- Levantamento de 
campo: 

- Estaleiro/Ubatumi-
rim;

- Prumirim - praia.

- Finalização do diag-
nóstico. 

- Reunião com os a-
gentes de campo

- Oficina:

- apresentação e vali-
dação do diagnósti-
co;

-  apresentação da 
proposta dos cursos 
de qualificação pro-
fissional.

-  Organização dos 
cursos de qualifica-
ção profissional:

- Elaboração da grade 
curricular .

- Inscrição para os   
cursos de qualifica-
ção

-  Organização dos 
cursos de qualifica-
ção profissional:

- Definição do quadro 
de profissionais;

- Elaboração do ma-
terial didático.

- Realização do cur-
  so de monitoria 

ambiental
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REALIZAÇÃO PATROCÍNIO

Objetivos da oficina:Realizada em 13 /02/2014, no 
- validar o diagnóstico de Centro de Visitantes do 
serviços e atrativos;Núcleo Picinguaba - PESM, na 
- definir temas prioritários e Praia da Fazenda, Km 11 – BR 
programação para o curso de 101. Estiveram presentes 33 
qualificação profissional;pessoas entre elas: equipe 
- apresentar princípios para técnica do projeto, moradores 
elaboração dos Planos de das comunidades 
Negócios e indicar elementos contempladas, membros de 
para definição de aspectos associações de bairros, os 
prioritários para seu agentes comunitários, e 
desenvolvimento.parceiros do projeto. 

OFICINA DEVOLUTIVA CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Entre os meses de maio e julho, serão oferecidos para 
os moradores das sete comunidades contempladas pelo 
projeto, cursos de qualificação profissional, que foram 
elaborados a partir dos anseios e necessidades dos 
próprios moradores.
 Em maio foi realizado o primeiro curso, o de 
Monitoria Ambiental, onde foi abordado os seguintes 
temas: I) Turismo e Sustentabilidade II) Monitoria e 
condução em atrativos naturais e culturais, III) Primeiros 
Socorros IV) Meio Ambiente e Cultura V) Organização 
Comunitária.
 Ainda tem mais 2 cursos a serem desenvolvidos, 
Receptividade Turística e Artesanato. Na tabela abaixo é 
possível ver os conteúdos e quando eles acontecerão.

Para participar basta procurar o agente de sua comu-
nidade ou entrar em contato diretamente conosco.

Curso 
Receptivo Turístico 

60 horas 
Artesanato 
40 horas  

Quando vai acontecer? Junho / Julho 2014 Julho / 2014 

Qual o conteúdo do 
cursos (Módulos)? 

 

I) Meio Ambiente e Cultura I) Meio Ambiente e Cultura 

II) Alimentação e Hospedagem II) Artesanato 

III) Organização Comunitária III) Organização Comunitária 

 

DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS

Os diagnósticos foram organizados a partir dos 
seguintes elementos: estruturas de serviço do 
bairro (meios de hospedagem, alimentação e 
serviços); atrativos existentes (naturais e 
histórico-culturais); passeios oferecidos 
atualmente (trilhas, passeios de barco); e, 
atividades indicadas no levantamento que 
podem ser desenvolvidas ou aprimoradas. 
De maneira participativa, o diagnóstico se 
compôs e foi apresentado para comunidade, 
pelos agentes comunitários, na oficina 
devolutiva.
Cada agente comunitário possui o diagnóstico 
impresso e pode ser consultado por quem ainda 
não teve acesso a tais informações.


