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Apresentação
A Associação Despertar Trancoso tem feito muitas ações importantes para nossa região desde
2010, com parceiros que contribuem para o fortalecimento de nosso trabalho.
São essas ações que queremos compartilhar com os que nos ajudam anualmente no sucesso de
nossos resultados.

Estamos o tempo todo buscando novas maneiras de aumentar nosso impacto, comunicar nossas
ações, mobilizar para as nossas causas, oferecer caminhos e provocar reflexões.

O Despertar visa EDUCAÇÃO DE BASE PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO E O
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL LOCAL



A Associação Despertar TRANCOSO
A Associação Despertar Trancoso é uma organização sem fins lucrativos que visa a capacitação da
comunidade na área de turismo sustentável, atuando hoje em 3 comunidades (Centro Trancoso,
Sapirara e Coqueiro Alto).

Dentro da ADT oferecemos cursos gratuitos as comunidades que visa o respeito, gratidão e a
doação ao próximo. Acreditamos que quanto mais doamos mais recebemos e que a troca é
melhor forma de praticar a solidariedade.



Nossa Marca

Cada núcleo contém seus projetos, que 
hoje totalizam 17 dentro da ADT. 



Reunião de alinhamento da equipe

Realizado uma vez por mês com toda a equipe um encontro que tem como objetivo discutirmos
questões relacionadas aos alunos e ao andamento do trabalho dentro da ADT.

É, também, um momento de interação e troca de saberes entre todos.

Hoje contamos com uma equipe de 19 pessoas atuantes em diversas atividades.



Projeto MAMA Trancoso

Projeto Inovador na região, que tem por objetivo
promover a educação ambiental e conscientização
pela preservação do Patrimônio Histórico de
Trancoso , onde jovens se reúnem cinco vezes por
semana, três horas por dia, para estudar e discutir
assuntos de interesse global com foco na atuação
local de forma consciente e responsável por uma
Trancoso Sustentável.

Os jovens ambientalistas do MAMA fizeram diversas 
ações que envolveram a comunidade nesse ano de 2019. 
Uma delas foi a exposição de todos os trabalhos 
realizados no ano com a temática LIXO na Casa das Festas 
(incluindo um curta metragem), outra foi a ação de 
limpeza de praia e mangue em parceria com o projeto 
Coral Vivo e o coletivo praia limpa. 



Projeto VIZINHOS DO PARQUE

Projeto de Fortalecimento do Parque Nacional do Pau Brasil que teve início nas 

comunidades de Sapirara e Coqueiro Alto, criando um novo roteiro para a região: 

Roteiro de Turismo de Base Comunitária com a parceria do Parque Nacional do 

Pau Brasil, Conservação Internacional e RPPN RIO DO BRASIL.

Os comunitários (jovens e mulheres) participaram do projeto recebendo 

capacitações voltadas para o turismo e artesanato.

O projeto teve duração de 3 anos com o patrocínio da Conservação 

Internacional. No mês de Outubro de 2018 finalizou essa parceria financeira mas 

as comunidades seguem com o roteiro e a ADT na busca de novos 

patrocinadores para a continuidade desse projeto. 



Comunidades

Sede de Coqueiro AltoSede de Trancoso Sede de Sapirara



Educação 
Educação promove um espaço constante sobre processos educacionais formais na ADT e nas
famílias. Tem como missão disseminar temas e práticas que valorizem a educação e possibilitem
o desenvolvimento integral de nossos alunos com ênfase no brincar, na arte, nas linguagens
expressivas e na relação com a natureza e a comunidade.



Eventos Despertar

Evento realizado em Trancoso no 
dia 15 de setembro com o tema 
"Nosso lixo é nossa 
responsabilidade" em 
comemoração aos 8 anos da ADT: 
conscientização sobre o lixo.

REFLORESTA JÁ
Um dia de plantarmos e darmos
mais vida a um lugar que
gostamos muito: Coqueiro Alto.
Ação realizada em parceria com a
SYMBIOSIS. Foram plantadas 80
mudas de árvores nativas diversas.

Campeonato de Jiu-Jitsu
Foram 2 campeonatos em
que nossos alunos puderam
participar nesse ano
(outubro em Porto Seguro e
dezembro em Cabrália).
Vários alunos demonstraram
suas garras trazendo
medalhas de 1º, 2º e 3º
lugar.



Festa de encerramento crianças

A festa de encerramento das
crianças foi realizada no dia
14/12 onde contamos com a
presença de pais e alunos
para celebrar esse momento
de mais um ano de missão
cumprida com muito amor.
Tivemos momentos de
brincarmos, interagirmos, e
de muita descontração que
consideramos de extrema
importância para fortalecer os
vínculos com nossos alunos e
familiares.



Desperte Sarau Cultural
No último sábado dos meses de Abril, Maio e Junho aconteceu o SARAU CULTURAL criado e
realizado pelos alunos que tiveram a idéia de trazer mais cultura para os jovens de Trancoso
abrindo portas para que todos possam expressar sua arte. No mês de Junho, contamos com a
colaboração de toda a comunidade de Trancoso, nossos alunos e familiares para a realização do
SARAU JUNINO, que veio com toda força de São João trazendo muita alegria!



Nossos alunos 
RESUMO DO ANO 

Número de oficinas: 17 oficinas

Número de alunos matriculados: 412

Número de alunos desistentes ao longo dos cursos: 106 alunos

Número de alunos de cursos interrompidos: 54 alunos 

Número de alunos atuais: 252 

20% do total de alunos atuais são alunos novos



Nossos parceiros
Patrocinadores:                                                                     Apoio:  

Doadores (Pessoa Jurídica mensal):

Doadores (Pessoa Física mensal):

Richard Rassmassler, Laura Ramallo, Caroline Paduin, Cleiuodson Lage, Eliseth Pinheiro, Simone Cunha, Ieda Varela, 
Markus (Pandoro), 

Colaboradores:



Agradecemos sua colaboração!
Email: recepcao@despertartrancoso.org.br

Site: www.despertartrancoso.org.br

Tel: (73) 3668-1915

Celular: (73) 98886-9658

Diretora- Fundadora: Kelly Fernanda Paduin

DESPERTAR TRANCOSO

Cultivando o Turismo Sustentável

Dúvidas estamos a disposição.


