
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÃO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO E FEVEREIRO 

2017 



2 
 

INDICE 

 

 

1 APRESENTAÇÃO ...........................................................................................................03 

1.1 O PROJETO RONDON E A PROPOSTA DE TRABALHO .............................................03 

1.2 OBJETIVOS .......................................................................................................................04 

1.2.1 Geral .............................................................................................................................04 

1.2.2 Específicos ...................................................................................................................04 

2 INFORMAÇÕES SOBRE A REGIÃO ABRANGIDA PELA OPERAÇÃO...............05 

2.1 HISTÓRIA..........................................................................................................................05 

2.2 LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO .............................................................................06 

3 DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................10 

4 PROPOSTA DE AÇÕES ....................................................................................................17 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES ..........................................................30 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................36 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3 APRESENTAÇÃO 

 

3.1 O PROJETO RONDON E A PROPOSTA DE TRABALHO 

 

O nome dado a este Projeto foi em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva 

Rondon, bandeirante do século XX que fazia expedições pelo sertão do Brasil, estendendo 

linhas telegráficas. O Marechal foi um dos precursores na luta em defesa dos índios. “Morrer 

se for preciso, matar nunca” foi seu lema. 

Este Projeto foi idealizado pelo professor Wilson Choeri, da Universidade do Estado da 

Guanabara, atual Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), em 1966, durante a realização 

de um trabalho de sociologia intitulado “O Militar e a Sociedade Brasileira”, da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército e concretizado no dia 11 de julho de 1967 quando 30 

estudantes e dois professores partiram do Rio de Janeiro para o Território de Rondônia. Esta 

operação ficou conhecida como Operação Zero. Esta equipe permaneceu na área por 28 dias, 

realizando trabalhos de levantamento, pesquisa e assistência médica. 

O Projeto permaneceu em franca atividade, tornando-se conhecido em todo Brasil 

durante as décadas de 1970 e 1980. No fim dos anos 80 deixou de receber prioridade, sendo 

extinto em 1989 e relançado em janeiro de 2005, permanecendo, até hoje, realizando operações 

anualmente. 

O Projeto Rondon é uma ação de integração social que conta com a participação 

voluntária de professores e estudantes universitários na busca de soluções que contribuam para 

o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes e ampliem o bem estar da população, 

possibilitando aos educadores e acadêmicos conhecerem a realidade continental, multicultural 

e multirracial do Brasil, distinta daquela dos arredores da universidade.  

Este Projeto também proporciona aos municípios que o recebe a oportunidade de contar 

com a presença de universitários e professores de várias áreas do conhecimento, que muito tem 

a contribuir com a comunidade e as lideranças locais, desenvolvendo atividades para melhorar 

as condições de vida e bem estar da população local, a qualidade e eficiência da administração 

municipal. 

O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal, coordenada pelo  

Ministério  da Defesa, caracterizado  pelo  esforço  coordenado  dos  Governos  Federal,  

Estadual  e  Municipal  em  parceria com as Instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo 

Ministério da Educação, sendo assim mais que um Projeto educacional, mas sim uma 
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ferramenta de transformação social, à medida que conscientiza os acadêmicos participantes da 

importância de seu papel de protagonista na busca de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Portanto, este projeto enviado mostra a intenção de contribuir socialmente com a 

comunidade do município, para o qual a equipe for destinada, bem como agregar 

conhecimentos e experiências aos acadêmicos e professores participantes desta Operação, 

ampliando o “seu olhar” em prol “do outro” que, muitas vezes, necessita de apoio e orientações 

diante de dificuldades, no seu dia a dia. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1 Geral 

 

Contribuir com a comunidade do município, para o qual a equipe for destinada, quanto 

ao desenvolvimento sustentável, ao bem estar social, a qualidade de vida assim como para 

formação social dos acadêmicos e professores envolvidos nesta Operação. 

 

3.2.2 Específicos 

 

a) Buscar informações acerca do Estado e dos municípios contemplados na Operação 

Tocantins para a elaboração do diagnóstico de área destes como suporte fundamental para o 

delineamento das ações propostas neste projeto, de acordo com a área do conjunto A; 

b) Observar as propostas de trabalho já existentes nestes municípios, bem como as 

necessidades da população, visando à contribuição para seu desenvolvimento – social e 

econômico – durante e após o encerramento da Operação; 

c) Planejar ações (oficinas) que visem o perfil do público de cada uma, suas 

necessidades e anseios, assim como a duração do desenvolvimento dessas, considerando o 

cuidado em usar materiais de fácil acesso e de baixo custo; 

d) Envolver acadêmicos dos diferentes cursos de graduação da Instituição com o intuito 

de mostrar que as diferentes áreas de formação podem desenvolver um trabalho coletivo em 

prol da amenização de problemas sociais e econômicos que afetam as populações carentes da 

sociedade. 
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4 INFORMAÇÕES SOBRE A REGIÃO ABRANGIDA PELA OPERAÇÃO 

 

4.1 HISTÓRIA 

 

Tocantins é o estado contemplado para receber a Operação em janeiro de 2017, entre os 

dias 20 de janeiro e 05 de fevereiro. 

Antes da colonização do Brasil, o território do Tocantins era ocupado por populações 

indígenas, das etnias Xingus e Txucarramães. No ano de 1625, missionários católicos liderados 

por Frei Cristovão de Lisboa, fundaram uma Missão religiosa no extremo norte de Goiás, o que 

teria sido o embrião do Tocantins que conhecemos hoje. Nos dois séculos que se seguiram, a 

corrente de migração vinda do norte e nordeste continuou a ocupar parte da região. 

Mais tarde, com a Proclamação da República, e com a criação do Distrito Federal e a 

construção de Brasília, a região norte do então estado de Goiás começou a se desenvolver. 

Eventos importantes como a construção da rodovia Belém-Brasília (BR153), a mineração de 

ouro e calcário e o extrativismo da madeira (principalmente do mogno) aceleraram o 

desenvolvimento da região, expandindo a população, a agricultura e o comércio. 

A proposta separatista, para a criação de um novo estado, o de Tocantins, foi apresentada 

e aprovada no Congresso Nacional por duas vezes, mas os presidentes João Figueiredo e seu 

sucessor José Sarney a vetaram, sob a alegação do Estado ser inviável economicamente. 

Finalmente, com a promulgação da nova Constituição brasileira, em 1988, foi criado o 

estado do Tocantins. A cidade de Miracema do Tocantins foi escolhida como capital provisória, 

até que a capital Palmas fosse construída. 

Este estado “[...] criado em obediência à Constituição Federal de 1988, constituído de 

79 municípios, foi desmembrado do Estado de Goiás, com uma área de 277.720,9 km² e passou 

a integrar a Região Norte.” (IBGE, 1991, p.14). Sendo, portanto, o mais jovem entre os estados 

brasileiros. 

Atualmente, o estado possui 139 municípios, cuja ampliação significativa ocorreu na 

década de 1990 quando Estados tinham plena autonomia para criar/desmembrar municípios por 

meio de leis estaduais, prerrogativa esta que durou até 1996. Conta com uma população 

estimada de 1.515.126 habitantes (IBGE, 2015) e densidade demográfica de 4,98 hab/km² 

(IBGE, 2010). A população urbana do estado residente na zona urbana corresponde a 78,8%, e 

a rural a 21,2% (IBGE, 2010), e IDH médio de 0,699 (ATLAS BRASIL, 2013), abaixo da 

média nacional, de 0,727 (ATLAS BRASIL, 2013). 
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Ainda apresentando o estado do Tocantins, este se limita ao norte com o Estado do 

Maranhão; a leste com os Estados do Maranhão, Piauí e Bahia; ao sul com o Estado de Goiás; 

e a oeste com os Estados de Mato Grosso e Pará. Seu relevo é formado por depressões na maior 

parte do território, sendo que na parte sul e nordeste encontram-se áreas de planaltos, com 

grande ocorrência de erosões, enquanto na parte central predominam extensas e belas planícies. 

As maiores altitudes localizam-se a leste e ao sul, onde se encontram as Serras do Estrondo, 

Lajeado, do Carmo e do Paraíso, com altitude média entre 360 e 600 metros. 

A bacia hidrográfica do Estado abrange, aproximadamente, dois terços da área da bacia 

do rio Tocantins e um terço do rio Araguaia, além de várias sub-bacias importantes, fazendo do 

Tocantins um dos Estados mais ricos do Brasil em recursos hídricos. Os rios Araguaia, 

Tocantins, do Sono, das Balsas e Paraná são os mais importantes do Estado. No rio Araguaia 

encontra-se a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do Brasil. O clima do Estado de Tocantins é 

tropical e encontra-se na zona de transição geográfica entre o cerrado e a Floresta Amazônica. 

As principais atividades econômicas do Estado de Tocantins baseiam-se na produção 

agrícola, com destaque para a produção de arroz, milho, soja, mandioca e cana-de-açúcar. 

Outras atividades significativas são as indústrias de processamento de alimentos, a construção 

civil, móveis e madeireiras. O Estado possui ainda jazidas de estanho, calcário, dolomita, gipsita 

e ouro. 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO – MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA 

OPERAÇÃO TOCANTINS 

 

 Esta operação a ser realizada entre os dias 20 de janeiro e 5 de fevereiro de 2017 

contempla 16 municípios do estado do Tocantins, identificados no mapa abaixo. 
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Fonte: Adaptado pelo autor, 2012 

Legenda: 

1. Aliança do Tocantins 

2. Aparecida do Rio Negro 

3. Barrolândia 

4. Brejinho de Nazaré 

5. Cristalândia 

6. Divinópolis do Tocantins 

7. Fátima 

8. Marianópolis do Tocantins 

 

9. Natividade 

10. Nova Rosalândia 

11. Novo Acordo 

12. Pindorama do Tocantins 

13. Pium 

14. Ponte Alta do Tocantins 

15. Presidente Kennedy 

16. Silvanópolis 
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Estes municípios localizam-se em 6 das 8 microrregiões do estado, como mostra a figura 

e a tabela abaixo: 

  

FIGURA 2 – MICRRORREGIÕES DE TOCANTINS 

 

  

FONTE – Scielo,  2003 

  

    TABELA 1- Município e sua microrregião 

MUNICÍPIO MICRORREGIÃO 

Aliança do Tocantins Gurupi 

Barrolândia Miracema do Tocantins 

Aparecida do Rio Negro Porto Nacional 

Brejinho de Nazaré Gurupi 

Cristalândia Rio Formoso 

Divinópolis do Tocantins Miracema do Tocantins 

Fátima Rio Formoso 

Marianópolis do Tocantins Miracema do Tocantins 
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Natividade Dianópolis 

Nova Rosalândia Rio Formoso 

Novo Acordo Jalapão 

Pindorama do Tocantins Dianópolis 

Pium Rio Formoso 

Ponte Alta do Tocantins Dianópolis 

Presidente Kennedy Miracema do Tocantins 

Silvanópolis Porto Nacional 

    FONTE: Do autor, 2016 

  

As microrregiões de Tocantins que contemplam quantidade mais expressiva de 

municípios são: Miracema do Tocantins e Rio Formoso – 4 municípios, respectivamente; 

Dianópolis – 3 municípios, seguidas de Gurupi e Porto Nacional - 2 municípios respectivamente 

e Jalapão – 1 município. 
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3 DIAGNÓSTICO 

 

 Para que se possa propor ações em prol da melhoria de qualidade vida dos habitantes 

dos municípios contemplados nesta Operação, faz-se necessário uma abordagem acerca de 

dados estatísticos do Estado, das microrregiões, bem como das cidades. 

  Segundo o Boletim de Conjuntura do Estado do Tocantins 2015, o PIB - Produto 

Interno Bruto - que corresponde à soma de toda a produção pela economia de um determinado 

lugar, dado um determinado período de tempo -  acerca das microrregiões do Tocantins, para o 

período de 2003 a 2012, afirma que a microrregião que apresentou maior dinamismo foi a de 

Porto Nacional, com pouco mais de 88% no acumulado, e crescimento médio anual de 7,75%. 

No outro extremo está a microrregião de Rio Formoso, com as piores taxas de crescimento do 

período de 2003 a 2012 e crescimento médio anual, com 5,07% e 0,72%, respectivamente, 

conforme tabela a seguir: 

 

TABELA 2 - Taxas de crescimento e crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) das 

microrregiões do Bico do Papagaio, Araguaína, Miracema do Tocantins, Rio Formoso, Gurupi, Porto 

Nacional, Jalapão e Dianópolis, entre os anos de 2003 a 2012. 
MICRORREGIÕES TAXA DE CRESCIMENTO TAXA DE CRESCIMENTO 

ANUAL 

Bico do Papagaio 54,95% 5,43% 

Araguaína 53,47% 5,13% 

Miracema do Tocantins 40,40% 4,32% 

Rio Formoso 5,07% 0,72% 

Gurupi 52,74% 5,42% 

Porto Nacional 88,35% 7,75% 

Jalapão 69,31% 7,43% 

Dianópolis 73,96% 6,54% 

Fonte: Boletim de Conjuntura do Tocantins, 2015. 

  

 A Microrregião de Gurupi possui 27.445 km², composta por catorze municípios, o que 

corresponde a 10% da área total do Estado, população de 137.217 habitantes com densidade 

demográfica de 5 hab/km², segundo dados do IBGE(2010). 

 A  Microrregião  de  Porto  Nacional é constituída por onze municípios, ocupando uma 

extensão de 21.198 km², o que corresponde a 7,6% da área total do Estado. Segundo dados do 

Censo de 2010, tem uma população de  322.824 habitantes, com uma densidade demográfica 

de 15,23 hab/km². 

 A Microrregião de Rio Formoso está localizada a sudoeste da capital do Estado, 

possuindo treze municípios, ocupando uma área de 51.405 km² o que corresponde a 18,5% da 
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área total do Estado. De acordo com os dados do Censo Demográfico, em 2010 sua população 

passou para 116.002 habitantes, com densidade demográfica de 2,26 hab/km². 

 A Microrregião de Miracema do Tocantins está localizada a noroeste da capital do 

Estado. Possui vinte e quatro municípios. Possui área de 34.722 km² o que corresponde a 12,5% 

da área total do Estado. No  ano  de  2010,  a  população passou a 142.293 habitantes e a 

densidade demográfica para 4,1 hab/km². (IBGE, 2010). 

 A  Microrregião  do  Jalapão  está  localizada  a  leste da  capital  do  Estado e possui 

uma superfície de 53.416 km², o que corresponde a 19,2% da área total do  Estado. Em 2010,  

a população passou para 71.925 habitantes e a densidade demográfica de 1,35 hab/km², a mais 

baixa do Estado. (IBGE, 2010) 

 A  Microrregião  de  Dianópolis  está  localizada  a  sudeste  da  capital  do  Tocantins, 

possuindo vinte municípios, com 47.173 km² o que corresponde a 17% da área total do Estado, 

Em 2010, a população totalizou 118.110 habitantes e a densidade demográfica 2,5 hab/km². 

(IBGE, 2010). 

 Quanto aos municípios contemplados nesta Operação, apresenta-se abaixo dados 

referentes à população total, urbana e rural. 

 

TABELA 3 – Dados demográficos 

Município Área (em km²) População total População 

Urbana (hab.) 

População 

Rural (hab.) 

Aliança do Tocantins 1.579 5.671 4.756 915 

Aparecida do Rio Negro 1.160 4.213 900 3.313 

Barrolândia 713 5.349 870 4.479 

Brejinho de Nazaré 1.724 5.185 990 4.195 

Cristalândia 1.848 7.234 1.310 5.924 

Divinópolis do Tocantins 2.347 6.393 1.897 4.466 

Fátima 382 3.805 670 3.135 

Marianópolis do Tocantins 2.091 4.352 1.969 2.383 

Natividade 3.240 9.000 1.805 7.195 

Nova Rosalândia 516 3.770 1.302 2.468 

Novo Acordo 2.674 3.762 679 3.083 

Pindorama do Tocantins 1.559 4.506 1.559 2.947 

Pium 10.013 6.694 2.915 3.779 

Ponte Alta do Tocantins 6.491 7.180 2.653 4.527 

Presidente Kennedy 770 3.681 454 3.227 

Silvanópolis 1.258 5.068 1.007 4.061 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2010). 

 

 Com base nos dados da tabela anterior, verifica-se que a maior parte da população dos 

municípios reside na área rural. Somente um município, Aliança do Tocantins, apresenta 

população urbana maior que rural. Este dado demonstra a necessidade de aplicação de propostas 
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que contemplem este público, para que ampliem suas condições de permanência de vida no 

campo. 

Outro dado importante refere-se a população ocupada. Se compararmos a população e a 

quantidade de pessoas ocupadas, constataremos que a porcentagem é muito baixa, ficando em torno de 

10% da população. Ou seja, existe uma quantidade muito grande de pessoas que estão sem ocupação 

formal, o que nos orienta para trabalharmos com oficinas de orientação profissional. Outra constatação 

é que será necessário promover o empreendedorismo paralelamente a formalização dos pequenos 

negócios, para que essas pessoas saiam da informalidade. 

       

        TABELA 4 – População ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE, 2016. 

 

Com relação ao IDH dos municípios, estes se encontram apresentados a seguir.  

 

TABELA 4 – Índices socioeconômicos 

Município IDH-M Incidência de pobreza % 

Aliança do Tocantins 0,663 44,86 

Aparecida do Rio Negro 0,651 48,57 

Barrolândia 0,642 42,33 

Brejinho de Nazaré 0,686 47,77 

Cristalândia 0,673 48,00 
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Divinópolis do Tocantins 0,683 37,22 

Fátima 0,697 47,96 

Marianópolis do Tocantins 0,631 37,88 

Natividade 0,673 49,11 

Nova Rosalândia 0,661 41,95 

Novo Acordo 0,639 56,51 

Pindorama do Tocantins 0,605 40,18 

Pium 0,650 34,61 

Ponte Alta do Tocantins 0,624 46,91 

Presidente Kennedy 0,669 34,45 

Silvanópolis 0,675 44,03 

  Fonte: IBGE, 2010. 

  

O IDH consiste na análise de três dimensões básicas das condições de vida: educação, 

longevidade e renda. A metodologia de cálculo do IDH envolve a transformação das três 

dimensões por ele contempladas em índices que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor), e a 

combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor este 

indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano do município ou região. 

 Baseado nos índices do IDH apresentados acima se pode verificar que todos os 

municípios da Operação possuem um índice de desenvolvimento médio, porém observa-se que 

a maioria dos municípios apresenta índice de pobreza próximo de 50%, destaque para Novo 

Acordo, que apresenta 56,51%, dado que afeta o desenvolvimento social e regional dos 

munícipes. 

  

          TABELA 5 – Estabelecimentos de Saúde Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: IBGE – Assistência Médica Sanitária, 2009 – Rio de Janeiro. IBGE, 2010 
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 Esta tabela mostra que, de acordo com o número de estabelecimentos de Saúde, o quanto 

são necessários cuidados básicos diários para evitar que seja necessário recorrer a estes serviços 

públicos que são em números reduzidos diante do número de habitantes.com o desenvolvimento 

de oficinas direcionadas à saúde. 

 

TABELA 6 – Saneamento Adequado – População Rural

 

Fonte: IBGE, 2010. 

  

Observa-se que a população rural, da quase totalidade dos municípios envolvidos na 

Operação, encontra-se deficitária quanto ao acesso ao saneamento básico adequado. Este dado 

faz com que se direcionem práticas sociais que contemplem a minimização desta deficiência. 
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TABELA 7 – Saneamento Adequado – População Urbana 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 Quanto ao Saneamento Adequado da população urbana dos munícipios contemplados 

nesta Operação, observa-se que o índice não atinge 50% do total da população. Portanto, assim 

como na zona rural, é fator que necessita de atenção para auxílio da população quanto aos 

cuidados necessários para com a saúde. 

 A grande oportunidade entre os municípios selecionados é que todos são de pequeno 

porte (em conformidade com a classificação adotada pelo IBGE) o que possibilita uma 

abrangência da área de atuação muito grande. Ao considerarmos uma boa divulgação do projeto 

no município selecionado, estima-se que cerca de até 80% da população terá a oportunidade de 

participar das oficinas. 

 Portanto, a elaboração do diagnóstico da situação dos municípios que compõem a 

Operação Tocantins tornou-se fundamental para o delineamento das ações estabelecidas na 

presente proposta.  As ações conjuntas em prol de comunidades carentes/mais necessitadas 

respondem a um impulso humano fundamental: a vontade de colaborar, de ajudar, de dividir 

alegrias, aliviar sofrimentos e de melhorar a qualidade da vida em comum. Solidariedade, 

responsabilidade e compaixão são elementos essencialmente humanos e virtudes cívicas. Dessa 
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forma, o intuito desta Instituição que participa do processo de seleção para esta Operação é 

também contribuir para a formação social/acadêmica dos rondonistas participantes. 

Ao nos preocuparmos com a vida dos outros, ao nos empenharmos por causas de 

interesse social e comunitário, estamos estabelecendo laços de solidariedade e confiança 

recíproca que nos protegem em tempos difíceis, tornam a sociedade mais integrada e nós seres 

humanos melhores. 
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4 PROPOSTA DE AÇÕES 

 

 

Cultura 

 

Nome da oficina: 

Comunicação e Memória (fotografia da minha cidade) 
Carga horária: 

3h 

Público-alvo: 

Jovens e adultos – ênfase à Terceira Idade 

Objetivos: 

Recuperar as histórias da comunidade; 

Resgatar as memórias;  

Proporcionar a compreensão da importância do registro da história local. 

Metodologia: 

1. Uso de dinâmica para provocar a rememorização das histórias pessoais; 

2. Fotografar cada pessoa e gravar em áudio sua memória; 

3. Transcrever o áudio; 

4. Diagramar o texto com a foto do narrador; 

5. Divulgar em painéis. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Evocar as memórias das diferentes idades naquele município, por meio de fotografias, 

áudio-narrativas e texto, para compartilhá-las com a comunidade.  

Perceber a relação entre as memórias e a história da cidade. 

 

Nome da oficina: 

Contação de histórias 
Carga horária: 

1h 

Público-alvo: 

Crianças de 7 a 10 anos 

Objetivo: 

Proporcionar encantamento aos pequenos alunos-leitores. 

Metodologia: 

Ler histórias para as crianças, usando os recursos da contação de histórias.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Motivar as crianças à leitura diária. 

 

 

Nome da oficina: 

Feira do Livro 
Carga horária: 

4 h 

Público-alvo: 

Comunidade em geral 

Objetivo: 

Divulgar a importância da leitura. 

Metodologia: 

Será feita uma campanha ainda na cidade de origem da IES para a arrecadação de 

livros. Esses serão doados para uma biblioteca do município selecionado.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Difundir o hábito da leitura 
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Nome da oficina: 

Festival de talentos 
Carga horária: 

4 h 

Público-alvo: 

Comunidade em geral 

Objetivo: 

Conhecer os talentos existentes na comunidade. 

Metodologia: 

Será feita a abertura das inscrições para a apresentação no evento (que será em espaço 

público e aberto para a comunidade inteira). As áreas artísticas serão diversas, 

atendendo a demanda que existir. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Conhecer e tornas conhecido os talentos existentes na comunidade. 

 

 

Nome da oficina: 

Turismo como fonte de renda 
Carga horária: 

4 h 

Público-alvo: 

Comunidade em geral, especialmente a rural 

Objetivo: 

Mostrar que o turismo é uma fonte de renda nas comunidades, especialmente nas 

comunidades rurais. 

Metodologia: 

A oficina irá compreender na análise dos atrativos do município selecionado e com 

base nessas informações serão demonstradas as oportunidades de trabalho e 

empreendedorismo dentro da área. 

Retorno esperado para a comunidade: 

A comunidade terá oportunidade de repensar sobre as oportunidades de melhorar a 

qualidade de vida e ampliar a renda da família. 

 

 

Nome da oficina: 

Valorização da cultura local 
Carga horária: 

4 h 

Público-alvo: 

Comunidade em geral. 

Objetivo: 

Mostrar que todas as populações possuem cultura e que a mesma deve ser preservada. 

Metodologia: 

O trabalho será desenvolvido no sentido de mostrar que toda a comunidade possui uma 

cultura e que cada cultura possui o seu valor. Serão desenvolvidos trabalhos práticos 

para contribuir durante a ficina. 

Retorno esperado para a comunidade: 

A comunidade irá enxergar a sua cultura e seus costumes de forma com que sintam 

orgulho de si e assim mantenham seus hábitos por gerações. 

 

Saúde 

 

Nome da oficina:  

Aleitamento materno 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  
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Mães, familiares e educadores. 

Objetivo: 

Orientação sobre a amamentação com o objetivo de diminuir a mortalidade e a 

desnutrição infantil  

Metodologia:  

Em sala de aula promover discussão sobre os benefícios do aleitamento materno até os 

dois anos de idade para a saúde da criança. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Gerar a diminuição dos índices de morbidade e a desnutrição infantil e 

consequentemente a mortalidade infantil. 

 

 

Nome da oficina:  

Avaliação e prescrição do exercício físico 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Toda a comunidade. 

Objetivo: 

Realizar avaliação individual e orientar sobre a importância das atividades físicas na 

qualidade de vida das pessoas.  

Metodologia: 

Será feita a avaliação individual dos participantes e será explicado sobre a importância 

das atividades físicas. Também serão sugeridos algumas atividades que podem ser 

feitas ao ar livre. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Contribuir para que a comunidade desperte sobre a importância da atividade física. 

 

 

Nome da oficina:  

Beleza da mulher 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Mulheres. 

Objetivo: 

Despertar nas mulheres a beleza que cada uma possui.  

Metodologia: 

Será feita uma oficina que trabalha questões de individualidade, trabalhando de forma 

indireta a exploração sexual. Para finalizar será feita um momento de técnicas de 

maquiagem. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Despertar as mulheres da comunidade para que não existe um modelo padrão de beleza 

e que cada uma possui a sua beleza.  

 

 

Nome da oficina:  

Campeonato esportivo 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Toda a comunidade. 

Objetivo: 
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Realizar campeonato esportivo nas  modalidades que a comunidade tiver o hábito de 

jogar.  

Metodologia: 

Será feito um levantamento das modalidades mais jogadas na comunidade selecionada. 

Posteriormente serão abertas as inscrições para o campeonato.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Será promovida a integração entre a comunidade e também poderá ser uma 

oportunidade para incentivar alguns à prática esportiva. 

 

 

Nome da oficina: Compostagem – uma questão de 

qualidade na alimentação e cuidado com o meio 

ambiente 

Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Toda a comunidade, agricultores, crianças e jovens. 

Objetivo: 

Conhecer a técnica da compostagem, construir uma composteira com materiais 

acessíveis como madeiras da região e aplicar o conhecimento atentando para 

sustentabilidade. 

Metodologia: 

Primeiramente os participantes da oficina entenderão o processo de elaboração da 

compostagem, sua importância e seus benefícios para a produção de hortaliças, visto 

que a presença de resíduos orgânicos favorece o rendimento de hortas e jardins e 

diminui a utilização de herbicidas e pesticidas. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Evolução e aperfeiçoamento da técnica de produção de hortaliças, frutos e até mesmo 

flores. Melhoramento da qualidade do meio ambiente, já que a decomposição dos 

resíduos orgânicos geralmente atrai insetos e provoca mau cheiro. 

 

 

Nome da oficina:  

Educação em Saúde Bucal  
Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Mães, Pais, Familiares, Educadores Agentes Comunitários de Saúde  

Objetivo:  

Orientar os participantes sobre as principais doenças que acomete a boca do individuo 

e como preveni-las , orientação sobre a higienização bucal e dieta. 

Metodologia:  

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre as principais doenças que 

acometem a boca, realizaram atividades educativas em saúde bucal e orientação sobre 

escovação e dieta. Posteriormente os participantes realizaram a higienização 

supervisionada para realizarem a técnica na prática. 

Retorno esperado para a comunidade: Redução da incidência da doença cárie  e de 

outros agravos na população. 

 

 

Nome da oficina:  

Estou enxergando bem? 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  
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Comunidade em geral. 

Objetivo: 

Verificar a Acuidade Visual (AV) de escolares a fim de diminuir a evasão escolar. 

Metodologia: 

Em sala de aula verificar a AV de forma mais simples através da Escala de Sinais de 

Snellen ao se observar cartazes com letras e desenhos a um distancia de cinco metros, 

iniciando com o olho direito. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Encaminhar aqueles com dificuldade de visão a consulta com médico oftalmologista e 

buscar recursos junto a comunidade para confecção de óculos quando necessário. 

 

 

Nome da oficina:  

Ervas medicinais 
Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Comunidade.  

Objetivo: 

Orientar os participantes na utilização de ervas medicinais. Produzir em casa as ervas 

medicinais regionais. 

Metodologia: 

Nesta oficina os participantes farão uma coleta de garrafas pet e as transformarão em 

vasos nos quais serão colocadas terra e os materiais de compostagem Com o auxílio do 

oficineiro os participantes aprenderão a dar o valor às ervas medicinais regionais e 

aprenderão a cultivá-las em casa. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Sustentabilidade ao reaproveitar as garrafas pet e também a melhorar a saúde por meio 

das ervas medicinais regionais. 

 

 

Nome da oficina:  
Horta aromática de garrafa PET 

 

Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Toda a comunidade 

Objetivo: 
Produzir temperos como: cebolinha, salsinha, manjericão, orégano em garrafas PET, 

dando uma finalidade para as garrafas e melhorando a qualidade da alimentação. 

Metodologia: 

Nesta oficina os participantes farão uma coleta de garrafas PET e as transformarão em 

vasos nos quais será colocada a terra ou ainda o material da compostagem. Com o 

auxílio do oficineiro, estes aprenderão a cultivar os temperos e até legumes.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Reaproveitamento de material que seria descartado no meio ambiente e melhoramento 

na qualidade da alimentação. 

 

 

Nome da oficina:  
Orientação nutricional 

Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 
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Toda a comunidade 

Objetivo: 
Orientação nutricional da dieta respeitando-se a característica alimentar da região 

Metodologia: 

Em sala de aula gerar debate sobre ter uma boa alimentação é sinônimo de vida 

saudável através da pirâmide alimentar respeitando-se a característica alimentar da 

região. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Promover a prática diária de bons hpabitos alimentares e conscientização sobre os 

riscos de doenças causadas pela ingestão prolongada de alguns tipos de produtos. 

 

 

Nome da Oficina: Prevenção é Ação                Carga Horária: 3h 

Público Alvo: Educadores, Servidores Públicos da Educação e Comunidade em Geral 

Objetivo:  
Preparar a comunidade como um todo para a reflexão a cerca dos problemas causados 

pela violência no âmbito familiar, sobre as drogas, gravidez na adolescência, visando 

contribuir para a conscientização dos mesmos das consequências acarretadas a partir 

dos mesmos. 

Metodologia:  

Reflexão sobre os diversos motivadores produzidos dentro da sociedade para a 

ocorrência dos problemas citados acima, discussão dos temas, troca de informações e 

a construção coletiva, através de práticas, para a prevenção destes. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Criar espaços e líderes que debatam sobre os problemas citados e, consequentemente, 

ampliação deste debate para a comunidade em geral, pensando sempre na sociedade 

como um todo, seu êxito no enfrentamento destas situações. 

Nome da Oficina:  

Prevenindo Parasitoses                Carga Horária: 3h 

Público Alvo:  

Agentes Comunitários de Saúde  e Servidores Da Saúde 

Objetivo:  
orientar os participantes sobre a prevenção de parasitoses, principalmente a 

Esquistossomose.  

Metodologia:  

Em uma sala orientar os profissionais de saúde sobre a prevenção de parasitoses  e de 

como orientar a população a seguir as orientações dadas. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Gerar diminuição dos casos de parasitoses junto a comunidade.. 

 

 

Nome da oficina:  

Teste de glicemia, hepatite C e avaliação preventiva 

da pressão arterial  

Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Comunidade. 

Objetivo: 
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Instruir educadores e colaboradores sobre os danos causados pelo diabetes e pela 

hipertensão, bem como de que forma se pode aferir a pressão arterial e a glicemia, usando 

estas informações para o controle e a prevenção dessas doenças. 

Metodologia: 

Exposições teórico-práticas sobre diabetes e hipertensão, realizando aferições de 

glicemia por aparelho portátil e aferições de pressão arterial utilizando estetoscópio e 

esfigmomanometro.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Espera-se maior conscientização da população e uma desmistificação sobre o uso dos 

equipamentos, bem como um entendimento do problema para que se possa controla-lo e 

até mesmo difundir os conhecimentos obtidos para que mais pessoas tenham esse 

conhecimento. 

 

 

Direitos humanos e Justiça 

 

Nome da oficina: 

Associação de Moradores 
Carga horária:  

4h 

Público-alvo: 

Todas as pessoas da comunidade. 

Objetivo: 

Como formalizar uma Associação de Moradores em seus bairros, mostrar quais suas 

obrigações legais, e sua importância na participação comunitária para o desenvolvimento 

local através de projetos para melhoria das creches, postos de saúde e outros por meio 

de recursos do Município e também recursos próprios através de arrecadação de festas, 

bingos, etc., promovidos pela Associação. 

Metodologia: 

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre como constituir uma 

Associação de Moradores, suas obrigações legais para não implicar em dívidas por falta 

de entrega destas obrigações com a Receita Federal, os participantes aprenderão como 

elaborar uma ata, o livro caixa e receberão informações também de como obter rendas 

para a Associação através de eventos e recursos obtidos através da Prefeitura, revertendo 

estes recursos em benefícios de seu bairro e de toda a comunidade local. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Envolver a comunidade dos bairros melhorando as condições básicas de qualidade de 

vida. 

 

 

Nome da oficina: 

Benefícios trabalhistas/urbano e rural 
Carga horária:  

4h 

Público-alvo: 

Todos os jovens e adultos. 

Objetivo: 

Apresentar alguns benefícios para todo trabalhador seja em área urbana ou rural. 

Metodologia: 

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre as vantagens do trabalho 

formalizado, quem tem direito a 13.salário, férias, PIS além de outros benefícios. 

Poderão entender também as diferenças entre o trabalhador urbano e o trabalhador da 

área rural e os benefícios de cada um. Os participantes também receberão informações 
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sobre quem tem direito ao PIS, que muitas vezes por falta de conhecimento o 

trabalhador deixa de sacar o valor que tem de direito nas agências bancárias. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Melhorar o conhecimento na área do trabalho garantindo melhoria na sua renda e 

usufruindo melhor de seus direitos que muitas vezes desconhece. 

 

 

Nome da oficina: 

Como enxergar oportunidades de trabalho 
Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Todas as pessoas que sejam ou pretendem ser empreendedores de um micro negócio. 

Objetivo: 

Contribuir para que pessoas com seu pequeno negócio saiam da informalidade e façam 

de seu negócio uma projeção de um futuro melhor, com as garantias previdenciárias do 

governo federal. 

Metodologia: 

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre o que é o MEI, como 

aderir ao MEI de uma forma gratuita, as diferenças entre estar formalizado, as 

vantagens em contribuir com o INSS passando a ter direito a aposentadoria, e todos os 

demais benefícios previdenciários como auxílio doença, auxílio invalidez, etc, 

garantidos pelo governo federal para todo cidadão contribuinte do INSS. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Aumento de renda, contribuição para o INSS e garantia de uma  aposentadoria mais 

digna ao empreendedor, benefícios previdenciários em caso de auxílio doença, etc..., 

contribuição com ICMS melhorando a participação dos Municípios. 

 

 

Nome da oficina: 

Comunicação comunitária 
Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Jovens e adultos 

Objetivo: 

Capacitar a comunidade para a comunicação e estimular a presença da comunicação 

comunitária, como fonte de informação, na comunidade.  

Metodologia: 

Em um primeiro momento, os alunos receberão informações básicas sobre comunicação 

e informação: o que é, para que serve, como pode ser feita etc. Em seguida, eles 

aprenderão quais são as informações principais que precisam ser captadas para poderem 

trabalhar com a comunicação comunitária.  

Na terceira parte da oficina, será apresentado a ideia de instalarmos um microfone a um 

alto-falante num ponto-chave do município, para que, durante todos os dias de nossa 

estadia ali, eles possam, à noite, contar para toda a comunidade o que aconteceu 

naquele dia.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Promover a cidadania e estimular o conhecimento sobre a própria comunidade por 

meio da comunicação.  

 

 



25 
 

Nome da oficina: Confecção de currículo e entrevista 

de emprego 

 

Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Toda a comunidade em especial jovens e adultos. 

Objetivo: 

Elaborar um currículo atualizado, com informações úteis e relevantes para a vida 

profissional. Entender quais são os principais itens de um currículo e qual a serventia 

cada informação prestada. 

Metodologia: 

Nesta oficina os participantes terão a oportunidade de aprender a confeccionar seu 

currículo, inserindo as informações relevantes para o contratante e que não exceda em 

dados inúteis. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Com um currículo bem elaborado os participantes da oficina terão mais chances de 

encontrar um trabalho na sua cidade e/ou fora dela.  

 

 

Nome da oficina: 

Cooperativismo – uma opção 
Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Comunidade em geral, especialmente a rural 

Objetivo: 

Proporcionar conhecimento básico sobre o tema, capacitando o aluno para o 

cooperativismo.  

Metodologia: 

Em sala de aula, os alunos receberão conhecimento teórico e prático sobre o tema, para 

que possam aplicar a sua organização social.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Promover a organização social dos trabalhadores informais, contribuindo para a 

institucionalização de seus processos de trabalho. 

 

 

Nome da oficina: 

Dinâmica de grupo e cidadania 
Carga horária:  

3h 

Público-alvo: 

Jovens e adultos. 

Objetivo: 

Promover a consciência da igualdade entre as pessoas e diminuição dos preconceitos de 

gênero, raça e diversidade. 

Metodologia: 

Aplicar dinâmicas que instiguem o censo crítico e cidadania e precepção de igualdade. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Capacitação para uma melhor convivência entre as pessoas e melhora da percepção dos 

direitos individuais. 

 

 

Nome da oficina:  Carga horária: 

3 h 
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Os 3 poderes: as atribuições do Executivo, Legislativo 

e Judiciário 

Público-alvo:  

Estudantes do Ensino Médio e comunidade em geral  

Objetivo: Analisar a estrutura dos poderes da República do Brasil 

Metodologia:  

Para o cumprimento dos nossos objetivos, pretendemos levantar um breve histórico das 

teorias que lançaram a divisão dos três poderes nos países republicanos. Em seguida 

explicar o funcionamento de cada um deles e quais são as suas atribuições. Separar as 

imputações que cabem ao nível federal, estadual e municipal. Por fim, os participantes 

poderão montar um manual que contemplará todos os tópicos levantados durante a 

oficina. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Criar mecanismos para que o cidadão entenda como funciona a estrutura de poder que 

compõe a República do Brasil, fornecendo-lhes instrumentos para ampliar o debate 

político. 

 

 

Educação 

 

 

Nome da oficina: 

Capacitação para professores 

Carga horária: 4 h 

Público-alvo:  

Educadores 

Objetivo: Capacitar os professores. 

Metodologia:  

Durante a viagem precursora será feito um levantamento das necessidades de capacitação 

dos professores do município selecionado. Será desenvolvida uma oficina direcionada 

para tal necessidade. 

Retorno esperado para a comunidade:  

Proporcionar aos educadores mais ferramentas para aplicação em sala de aula. 

 

 

Nome da oficina: 

Comunicação interpessoal 
Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Jovens e adultos 

Objetivo: 

Proporcionar entendimento do potencial de comunicação de cada pessoa, trazendo 

compreensão do papel de cada na comunicação cotidiana. 

Metodologia: 

Com o uso de dinâmicas apropriadas, trabalhar aspectos importantes da comunicação 

interpessoal, como comunicação verbal, não verbal, importância de ouvir o outro, 

autoconhecimento, feedback, formalidades.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Ampliar o conhecimento de cada indivíduo sobre sua capacidade de comunicar-se, 

ampliando seu papel como cidadão.  
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Nome da Oficina:  

Brinquedos de PET                                                                  Carga Horária: 3h 

Público Alvo:  

Crianças e Educadores 

Objetivo:  
Orientar os participantes sobre a reutilização de resíduos sólidos na frabricação de 

brinquedos de PET. 

Metodologia:  

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre a diferença entre lixo e 

resíduo e sobre as formas de reaproveitamento que os resíduos podem ter. 

Posteriormente os participantes receberão as instruções sobre a montagem de 

brinquedos  de garrafa pet bastante resistente. Por fim os participantes irão praticar e 

produzir alguns brinquedos, que posteriormente poderão ser utilizados na 

brinquedoteca da escola. 

Retorno esperado para a comunidade:  

A comunidade poderá utilizar o resíduo de garrafa pet para a confecção de brinquedos  

para as escolas e crianças  ou até mesmo incrementar a renda familiar por meio da 

venda desses objetos. Além disso, os participantes terão uma nova interpretação sobre 

as possibilidades de reaproveitamento do que para muitos era considerado como lixo. 

 

 

Nome da oficina: 

Conflito e violência nas escolas 

 

Carga horária: 

 

4 horas 

Público-alvo:  

Educadores e comunidade em geral 

Objetivo:  

Preparar a comunidade escolar para a reflexão a cerca dos problemas causados pela 

violência no ambiente escolar  

Metodologia:  

Abordar as diferenças entre conflito e violência, demonstrando que os conflitos fazem 

parte do cotidiano das pessoas e podem se transformar em mudanças positivas. Realizar 

atividades que demonstram que conflitos mal administrados podem gerar a violência. 

Analisar exemplos de escolas brasileiras que superaram problemas relacionados com a 

violência. Em um segundo momento, pretendemos dividir os participantes em grupos 

para debater exemplos de práticas que podem diminuir a violência no cotidiano escolar. 

Sugerir a formação de um grupo dentro da escola, formado por estudantes, professores e 

pais, para discutir periodicamente essas questões dentro da escola.  

Retorno esperado para a comunidade:  

Criar espaços e líderes que debatam sobre a violência no ambiente escolar, e por 

consequência, ampliação deste debate para a comunidade em geral, pensando sempre na 

escolar como base para isso. 

 

 

Nome da oficina: 

Oratória 
Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Jovens e adultos 

Objetivo: 
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Promover a expressão verbal, em conjunto com a não verbal, adequada para jovens e 

adultos. 

Metodologia: 

Aplicação de técnicas específicas para treinar a expressão verbal e não verbal. 

Uso de câmera de vídeo para treinamento. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Capacitação para a melhor comunicação e entendimento entre as pessoas, no trabalho 

ou no lazer. 

 

 

Nome da oficina:  

Puff de garrafa pet. 

Carga horária: 4 

Público-alvo:  

Jovens e adultos. 

Objetivo: 

Orientar os participantes sobre as possibilidades de reutilização de resíduos. 

Metodologia: 

Em uma sala os participantes receberão orientação oral sobre a diferença entre lixo e 

resíduo e sobre as formas de reaproveitamento que os resíduos podem ter. Posteriormente 

os participantes receberão as instruções sobre a montagem de um puff de garrafa pet 

bastante resistente. Por fim os participantes irão praticar e produzir alguns puffs, que 

posteriormente poderão ser expostos para a comunidade.  

Retorno esperado para a comunidade: 

A comunidade poderá utilizar o resíduo de garrafa pet para a confecção de puffs para as 

próprias residências ou até mesmo incrementar a renda familiar por meio da venda desses 

objetos. Além disso, os participantes terão uma nova interpretação sobre as 

possibilidades de reaproveitamento do que para muitos era considerado como lixo. 

 

 

 

Nome da oficina: 

Redação criativa 

Carga horária: 

4h 

Público-alvo: 

Alunos de Ensino Médio ou recém-formados no Ensino Médio 

Objetivo: 

Proporcionar a prática da redação, estimulando a criatividade para escrever.  

Metodologia: 

O que é ser criativo? O que é escrever? Para que serve a escrita? A partir de imagens, 

gravuras, trechos de filmes e pequenas histórias, os alunos serão convidados a 

descrever situações, criar novas histórias, buscando a criatividade em cada um.  

Retorno esperado para a comunidade: 

Melhora no desempenho escolar, principalmente em redação, e o reconhecimento da 

própria criatividade. 

 

 

Nome da oficina:  

Técnicas de ensino aprendizagem para uma educação 

inclusiva 

Carga horária: 3h 

Público-alvo: 
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Educadores 

Objetivo: 

Estimular a linguagem escrita e a consciência fonológica; Estimular as funções: 

cognitivas; Linguagem oral e escrita; Memória de trabalho; Consciência fonológica; 

Conhecer nosso idioma melhor; melhorar a capacidade de observação, entre outros 

relacionados à educação inclusiva.  

 

Metodologia: 

A realização desta oficina acontecerá a partir de diálogos, textos teóricos acerca da 

educação inclusiva bem como a produção de materiais que auxiliem na prática 

pedagógica dos educadores junto a seus educandos. 

Retorno esperado para a comunidade: 

Com o conhecimento adquirido os educadores terão embasamento teórico e prático 

para garantir um melhor rendimento escolar de seus educandos, auxiliando na 

diminuição das taxas de reprovação e evasão escolar. 
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5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES 

 

O cronograma foi elaborado tendo como premissa que as atividades acontecerão a partir 

do dia 22 de janeiro (levando em conta o período de deslocamento das equipes do estado de 

origem até o município selecionado). A proposta do cronograma poderá ser adequada para as 

necessidades da população após a viagem precursora. 

O conjunto das atividades é o Conjunto A, que envolve as áreas de Cultura, Direitos 

Humanos e Justiça, Educação e Saúde. Há uma ressalva que deve ser levada em consideração 

é que como a maioria dos municípios possui comunidade rural, possivelmente o cronograma 

tenha que ser alterado, pois a dinâmica de logística das equipes para a área rural terá 

características diferentes. 

 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

22/01 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

 

Todas as áreas 

 

Mobilização da Comunidade 

 

Comunidade 

 

4 

 

Todas as áreas 

Divulgação das oficinas Comunidade 4 

 

Tarde 

Cultura Comunicação e memória 

(fotografia da minha cidade) 

Jovens e adultos 

– ênfase a 3ª 

idade 

3 

Direitos Hum. e 

Justiça 

Dinâmica de grupo e 

cidadania 

Jovens e adultos 3 

 

Noite 

 

Saúde 

 

Beleza da mulher 

 

Mulheres  

4 

 

Saúde 

Teste de glicemia, hepatite C 

e avaliação preventiva da 

pressão arterial 

 

Comunidade 

 

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

23/01 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Saúde 

Tratamento e cuidados com 

a água 

 

Comunidade 

 

4 

Educação Capacitação para professores Educadores  

4 

 

Tarde 

 

Cultura Valorização da cultura local  

Comunidade 

4 

Direitos Hum. e 

Justiça 

Cooperativismo – Uma 

opção 

Comunidade 

em geral, 

especialmente a 

rural 

4 

 

Noite 

Saúde 

 

Prevenindo parasitoses Agentes 

Comunitários 

de Saúde  e 

Servidores da 

Saúde 

3 

Cultura Turismo como fonte de 

renda 

Comunidade 

em geral, 

4 
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especialmente a 

rural 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

24/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

 

Saúde 

Horta aromática com garrafa 

pet 

 

Comunidade 

 

4 

Educação Puff de garrafa pet Jovens e adultos  

4 

 

Tarde 

 

Direitos 

Humanos e 

Justiça  

Confecção de currículo e 

entrevista de emprego 

Toda a 

comunidade em 

especial jovens 

e adultos. 

 

4 

Educação Comunicação interpessoal Jovens e adultos 4 

 

Noite 

Saúde 

 

Compostagem, uma questão 

de qualidade na alimentação 

e saneamento 

Toda a 

comunidade, 

agricultores, 

crianças e 

jovens. 

4 

Cultura Comunicação e memória 

(fotografia da minha cidade) 

Jovens e 

adultos- ênfase 

a 3ª idade 

3 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

25/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

 

Saúde 

Construção da horta 

comunitária 

 

Comunidade 

 

4 

Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Comunicação Comunitária Jovens e adultos  

4 

 

Tarde 

 

Cultura Contação de histórias Crianças de 7 a 

10 anos 

1 

Educação Oratória Jovens e adultos 4 

 

Noite 

Saúde 

 

Estou enxergando bem? Comunidade 

em geral. 

 

4 

Educação Técnicas de ensino e 

aprendizagem para uma 

educação inclusiva 

Educadores   

3 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

26/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

 

Saúde 

Orientação nutricional  

Comunidade 

 

4 

Educação  Redação criativa Alunos de 

Ensino Médio 

ou recém-

formados no 

Ensino Médio 

 

4 

 

Tarde 

 

Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Associação de moradores  

Comunidade 

 

4 

Educação Confecção de brinquedos de 

garrafa pet 

Crianças e 

Educadores 

3 

 

Noite 

Saúde 

 

Horta aromática de garrafa 

pet 

Comunidade  

4 

Educação Comunicação Interpessoal Jovens e adultos  

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 
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27/01 

 

Manhã 

 

 

Saúde 

Aleitamento materno Mães, 

familiares e 

educadores. 

 

4 

Educação  Confecção de brinquedos de 

garrafa pet 

Crianças e 

Educadores 

 

3 

 

Tarde 

 

Saúde Estou enxergando bem? Comunidade 

em geral. 

4 

Educação Capacitação para professores Educadores 4 

 

Noite 

 

Cultura 

 

Festival de talentos 

 

Comunidade 

 

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

28/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Direitos 

Humanos e 

Justiça 

 

Benefícios trabalhistas 

urbanos e rurais 

Todos os jovens 

e adultos. 

 

4 

Saúde  Avaliação e prescrição do 

exercício físico 

Comunidade  

4 

 

Tarde 

 

 

Saúde 

 

Campeonato esportivo 

(diversas modalidades) 

 

Comunidade 

 

4 

 

Noite 

Saúde 

 

Prevenção é ação Educadores, 

Servidores 

Públicos da 

Educação e 

Comunidade 

em Geral 

 

3 

Cultura Feira do livro Comunidade  

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

29/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Direitos 

Humanos e 

Justiça 

Como enxergar 

oportunidades de trabalho 

Pessoas 

pretendem ser 

empreendedores 

de um micro 

negócio. 

 

4 

Saúde  Prevenindo Parasitoses Agentes 

Comunitários 

de Saúde  e 

Servidores da 

Saúde 

 

3 

 

Tarde 

 

Saúde  Campeonato esportivo  

Comunidade 

4 

Cultura 

 

Contação de histórias Crianças de 7 a 

10 anos 

1 

 

Noite 

Saúde 

 

Ervas medicinais Comunidade 4 

Saúde Teste de glicemia, hepatite C 

e avaliação preventiva da 

pressão arterial 

Comunidade  

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

Manhã 

Educação Redação criativa Alunos de 

Ensino Médio 

 

4 
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30/01 

 

 

 

 

 

 

 ou recém-

formados no 

Ensino Médio 

Direitos Hum. e 

Justiça  

Associação de moradores Comunidade  

4 

 

Tarde 

 

 

Saúde  

 

Beleza da mulher 

Mulheres 4 

Cultura 

 

Turismo como fonte de 

renda 

Comunidade 

em geral, 

especialmente a 

rural 

4 

 

Noite 

Saúde 

 

Educação em Saúde bucal Mães, Pais, 

Familiares, 

Educadores 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

4 

Educação Capacitação para professores Educadores 4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

31/01 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Saúde Cuidados com o meio 

ambiente 

Educadores e  

comunidade 

 

4 

Educação  Oratória Jovens e adultos  

4 

 

Tarde 

 

 

Saúde  

Construção da horta 

comunitária 

Comunidade 4 

Direitos Hum. e 

Justiça 

Cooperativismo – Uma 

opção 

Comunidade 

em geral, 

especialmente a 

rural 

4 

 

Noite 

Direitos Hum.e 

Justiça 

Confecção de currículo e 

entrevista de emprego 

Toda a 

comunidade em 

especial jovens 

e adultos. 

4 

Saúde  Avaliação e prescrição do 

exercício físico 

Comunidade  4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

01/02 

 

Manhã 

 

Direitos Hum.e 

Justiça 

Os 3 poderes: as atribuições 

do executivo, legislativo e 

judiciário 

Estudantes do 

Ensino Médio e 

comunidade em 

geral 

 

3 

Direitos Hum.e 

Justiça 

Benefícios trabalhistas 

urbanos e rurais 

Todos os jovens 

e adultos. 

 

4 

 

Tarde 

 

Saúde  

Compostagem – uma 

questão de qualidade na 

alimentação e saneamento 

Toda a 

comunidade, 

agricultores, 

crianças e 

jovens. 

4 

Educação Puff de garrafa pet Jovens e adultos 4 

 

Noite 

Saúde Aleitamento materno Mães, 

familiares e 

educadores. 

4 

Cultura Valorização da cultura local Comunidade 4 
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DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

02/02 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Educação Conflito e violência nas 

escolas 

Educadores e 

comunidade em 

geral 

 

4 

Saúde Orientação nutricional Comunidade  

4 

 

Tarde 

 

 

Saúde  

Tratamento e cuidados com 

a água 

Comunidade 4 

Educação Feira do livro Comunidade e 

educadores 

4 

 

Noite 

Saúde Prevenção é ação Educadores, 

Servidores 

Públicos da 

Educação e 

Comunidade 

em Geral 

3 

Cultura Festival de talentos Comunidade  4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

03/02 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Saúde Ervas medicinais Comunidade  

4 

Saúde  Estou enxergando bem? Comunidade 

em geral. 

 

4 

 

Tarde 

 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Os 3 poderes: as atribuições 

do executivo, legislativo e 

judiciário 

Estudantes do 

Ensino Médio e 

comunidade em 

geral 

 

3 

Educação Técnicas de ensino e 

aprendizagem para uma 

educação inclusiva 

Educadores 3 

 

Noite 

Saúde Educação em saúde bucal Mães, Pais, 

Familiares, 

Educadores 

Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

4 

Educação Redação criativa Alunos de 

Ensino Médio 

ou recém-

formados no 

Ensino Médio 

4 

DATA 
Turno Identificação da 

área de atuação  

ATIVIDADES 
Público-alvo 

Carga 

horária 

 

 

 

 

 

04/02 

 

 

 

 

 

 

 

Manhã 

 

Educação  Conflito e violência nas 

escolas 

Educadores e 

comunidade em 

geral 

 

4 

Saúde  Avaliação e prescrição do 

exercício físico 

Comunidade  

4 

 

Tarde 

 

 

Saúde  

Prevenindo parasitoses Agentes 

Comunitários 

de Saúde  e 

Servidores da 

Saúde 

3 

Cultura Contação de histórias Crianças de 7 a 

10 anos 

1 
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Noite 

Cultura Valorização da cultura local Comunidade 4 

Direitos 

humanos e 

justiça 

Dinâmica de grupo e 

cidadania 

Jovens e 

adultos. 

3 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste projeto para esta Instituição de Ensino é não somente contribuir 

para a comunidade do município para qual a equipe for destinada, como também, acredita-se, 

que para uma formação sólida, estas experiências contribuem de forma significativa para  

discentes e professores  envolvidos nesta operação. 

O envolvimento de acadêmicos de diferentes áreas de graduação com o intuito de 

desenvolver o trabalho coletivo e viver a interdisciplinaridade para desenvolver e anemizar 

problemas sociais e econômicos que afetam a população carente é um aprendizado único e tem 

como objetivo especifico deste projeto. 

Espera-se também que a partir de informações coletadas sobre o Estado de Tocantins e 

dos municípios contemplados na operação, bem como a observação das propostas de trabalho 

já existentes nos municípios; a percepção das necessidades da população que as ações propostas 

por esta Instituição de Ensino possam contribuir para o desenvolvimento econômico e social 

das pessoas do município envolvido durante e após esta operação. 

As oficinas visam atingir as necessidades de cada público nas áreas da saúde, cultura, 

educação, direitos humanos, justiça e considera-se também o uso de materiais de fácil acesso e 

de baixo custo. Todas podem ser aplicadas novamente pelos agentes multiplicadores da 

comunidade, o que dará ao projeto o caráter permanente e duradouro. 

Espera-se com estas ações que todos os envolvidos na operação: alunos, professores e 

membros da comunidade cresçam a nível social, profissional e principalmente se tornem 

pessoas melhores. 
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