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Nossa Missão

TRANCOSO encanta turistas do mundo inteiro com praias
cristalinas, paisagens de cartão postal e história do início do
Descobrimento do Brasil. Isolada por quase 400 anos, até ser
redescoberta nos anos 70, a antiga vila de pescadores tem
hoje no turismo sua principal atividade econômica. Visitantes
de todas as partes do mundo veem Trancoso apenas como um
paraíso tropical servido por pousadas cinco estrelas e
restaurantes de alto padrão.
Porém Trancoso também é a aldeia pataxó Mãe Barra Velha, o
Parque Nacional do Pau Brasil, a Reserva Privada Rio do Brasil,
o Refúgio de Vida Silvestre do Rio dos Frades, as
comunidades rurais de Sapirara e Coqueiro Alto.
Com cerca de 20 mil habitantes, Trancoso pertence ao
município de Porto Seguro, e tem 37,5% de sua população com
renda média igual ou inferior a meio salário mínimo.
Neste contexto de desigualdade social nasceu em 2010, a
Associação Despertar Trancoso para defender o compromisso
coletivo com a sustentabilidade, e difundir práticas que
garantam não apenas a preservação do meio ambiente, mas
também a cultura, a educação, atividade econômica e as
oportunidades futuras.

Orientar a comunidade local, priorizando pessoas de contexto
vulnerável com objetivo de fortalecer a autoestima, capacitar jovens
e adultos e viabilizar a integração social e cultural com o mercado de
trabalho.

Nossa Visão
Transformar-se em um modelo regional na área do turismo com base
em oportunidades educativas e contribuir na construção de uma
comunidade mais equitativa.

Nossos Valores
Multiplicação do conhecimento: ensinar o que você aprender.
União: fazer parte de um grupo diverso potencializando os
diferentes saberes.
Autonomia: aumentar a capacidade de tomada de decisão.
Gratidão: valorizar as oportunidades retribuindo os
conhecimentos.
Respeito: a si mesmo, aos outros e ao meio ambiente.
Família: primar pelo fortalecimento de vínculos familiares.

Público Alvo (Beneficiários Diretos)

Beneficiários Indiretos

Crianças, adolescentes e adultos em situação de
vulnerabilidade e/ou risco social do centro de Trancoso, e
comunidades do entorno (Sapirara e Coqueiro Alto).

A comunidade em geral, principalmente as famílias das
crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. Famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, com baixa renda,
que sofrem com o desemprego, a grande maioria expostas
as questões sociais decorrentes das transformações
demográficas e econômicas que ocorreram na região a partir
da década de 1970 (desemprego, déficit habitacional, tráfico
de drogas, violência urbana, exploração sexual de crianças e
adolescentes, alcoolismo, trabalho infantil e outras
violências).

BENEFICIÁRIOS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES E
ADULTOS
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NÚMEROS EM DESTAQUE 2019
600 Vagas

27 Palestras para a
comunidade

3.720 Horas/Aulas

17 Modalidades de
Oficinas

13 Eventos para a
comunidade

3 Cursos de capacitação

5 Núcleos de
Atividades

21 Colaboradores

319 Crianças + 31
Jovens e Adultos

6 Voluntários

15 Reuniões de
Equipe

9 Anos de História

Participação em 5
Conselhos Municipais

5 Certificações

COLABORADORES - ANO 2019
NOME
Kelly Fernanda Paduin
Aline Massoni Koçaka
Gilmara Santos Brito
Liliane Santos Lagos
Mariana Rocha Nascimento
Paula Mesquita Dias
Vera Maria Lara de Siqueira
Alceu Simões Nader
Clécia Cruz Santos
Maria Eugênia Sposito
Pedro Lúcio Assis
Jerry Adriane Azevedo
Sideraldo Pereira da Silva
Lucimária Mendes da Conceição
Evanderlei de Jesus Santos
Alcione de Jesus Santos
Eliene Cascalho Santos
João Cangussu
Elizabete Chinareli
Renata da Silva
David Procópio

FUNÇÃO
Coordenadora
Assistente Coordenação
Coordenadora - Financeiro
Aux. Financeiro
Coordenação RH
Educadora Ambiental
Coordenadora Pedagógica
Educador Social - Jornalismo
Captadora de recursos
Educador Social - Inglês
Educador ambiental e Instrutor de capoeira
Educador Social - Futebol
Educador Social Futebol
Secretária
Educador Social Jiu-Jitsu
Secretária
Secretária
Educador de Culinária
Educadora de Macramê
Cozinheira
Audiovisual

ESCOLARIDADE
Turismóloga
Assistente Social
Administradora
Sup. Cursando
Recursos Humanos
Engenheira ambiental
Pedagoga
Jornalista
Ensino Médio
Relações Inter.
Biólogo
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Ensino Médio
Sup. Cursando
Estudante
Cozinheiro
Artesã
Ensino Sup. Incomp.
Fotógrafo

VÍNCULO
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
MEI
CLT
MAMA
MEI
MEI
CLT
MEI

VOLUNTÁRIOS - ANO 2019

NOME

FUNÇÃO

Educador Social
Inglês
Gustavo de Oliveira
Educador Social
Araújo
Inglês
Ana Paula Santos da
Educador Social
Silva
Pilates
Educador Social
Luis Mauricio Portnoi
Espanhol
Educador Social
Sérgio Augusto Antunes
História da Arte
Educador de Percussão
Marcelo Muniz Vargas
Corporal

Bruno Machado O'Grady

ESCOLARIDADE
Ensino Médio
Ensino Médio
Fisioterapeuta
Ensino Médio
Arquiteto
Músico e
Pedagogo

Luis Maurício Portnoi

Educador de Espanhol

Ensino Médio

Nossica Al-Koubaisy

Educadora de Inglês

Ensino Médio
Incompleto

Felipe Andres Rojas

Educador Pintura

Artista Plástico

IMPACTO SOCIAL
* Desenvolvimento de novas sociabilidades e
aptidões educacionais, artísticas e culturais, através
das oficinas oferecidas gratuitamente;
* Diminuição do índice de trabalho infantil e
vulnerabilidade social e inclusão no mercado formal
de trabalho;
* Ampliação de saberes, conhecimento com vistas a
oportunidades socioeconômicas futuras;
* Democratização do acesso a direitos e serviços
intersetoriais;
* Melhoria da qualidade de vida das crianças e
adolescentes, adultos e suas famílias;
* Fortalecimento dos vínculos familiares, culturais e
comunitários.

Atividades De Participação Comunitária
✓ Festa de São João
✓ Show de talentos
✓ Lançamento do livro “De Mar a mar”
✓ Inauguração da Horta de Ensino Orgânico
✓ Limpeza de Praia
✓ Manifestação Sobre o Clima
✓ Campeonato de Futebol
✓ Campeonato de Jiu-Jitsu
✓ Graduação do Jiu-Jitsu
✓ Palestras
✓ Apresentação Coral L’Occitane
✓ Baile a fantasia
✓ Cinema Coqueiro Alto

Palestras
1 – Superação com a escrita e a leitura e superação na vida
2 – Higiene Bucal e Saúde
3 – O corpo e a desconstrução dos padrões estéticos
4 – Resíduos gerados nas barracas de praia de Trancoso
5 – Cuidados com animais de estimação
6 – A importância do exercício físico para nossa saúde física, mental e espiritual
7 – Prevenção e combate aos incêndios florestais
8 – Drogas, o que preciso saber sobre elas?
9 – Será que tô doente? Por que sinto dor?
10 – Empreendedorismo, focando em querer e agradecer
11 – Como mudar o comportamento do seu cão em 2 palavras
12 – O Jiu-Jitsu e a sociedade
13 – Quando o amor faz a diferença apesar da falta de tempo
14 – Meio ambiente – as unidades de conservação e sua importância
15 – Preservação da vida marinha
16 – O turismo e a nossa comunidade
17 – Fazer o bem sem olhar a quem
18 – Como treinar o seu dragão / Cachorro
19 – Depressão, automutilação e suicídio
20 – Relacionamento Familiar: construindo pontes
21 – Observação de aves como ferramenta para a construção ambiental
22 – Sexualidade e gravidez na adolescência
23 – A importância dos povos indígenas na preservação da Amazônia
24 – Autoconhecimento o que isso tem a ver com autoestima
25- Meu melhor amigo sou eu
26 – Informações e Instruções sobre o vazamento de óleo
27 – Dialogar parece fácil, mas não é.

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS

CERTIFICAÇÕES
COMDICA
CONSELHO DA
CRIANÇA E
ADOLESCENTE

CMAS
CONSELHO DE
ASSISTENCIA
SOCIAL

UTILIDADE
PÚBLICA
MUNICIPAL

NGO SOURCE

APA - CARAÍVA / TRANCOSO

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO PARQUE PAU BRASIL

COMCIDADES
PHOMENTA
CERTIFICADO DE
TRANSPARÊNCIA

NÚCLEOS DE ATIVIDADES

1 – TURISMO SUSTENTÁVEL

Neste núcleo se desenvolveram os projetos de Capacitação Profissional
focado para o mercado de trabalho. Os cursos oferecidos foram: Garçom,
Camareira, idiomas (Inglês e Espanhol) e Turismo de Base Comunitária com
vistas no melhor atendimento ao turista e em melhores condições de vida
para a população local.
2 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Presente em todas as aulas, oficinas e articulações, a educação ambiental
permeia as ações da Despertar. As oficinas deste núcleo tiveram como
temas: biologia, botânica e reciclagem. Neste núcleo está inserido o projeto
MAMA Trancoso (Movimento Ambientalista Mukaú Aponem). Neste ano
executou-se também o projeto de Horta de Ensino Orgânico, e o roteiro de
observação de aves de Coqueiro Alto.
3 – ARTE E CULTURA

O núcleo Arte e Cultura traz o fomento a cultura, sua preservação e resgate
através de apresentações teatrais, música, danças e exposições. Estimula
e valoriza a cultura e os artistas locais. As oficinas ofertadas neste núcleo
foram: História da Arte, Macramê, Percussão Corporal, Música, artesanato
e pintura.
4 – COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA

Este núcleo foi organizado pelo grupo de jovens do projeto MAMA Trancoso
e foram realizadas ações de fotografia, filmagem, curta metragem,
entrevistas, de acordo com o conhecimento técnico adquirindo nas aulas.
5 – ESPORTES

Este núcleo visa promover o contato e a experiência com o esporte e
incentivar o exercício físico e o movimento do corpo, com vistas em
despertar sentimentos de cooperação, trabalho em equipe, respeito e
disciplina. Além disso, este núcleo realiza eventos esportivos e
campeonatos na comunidade. As aulas ofertadas foram: Capoeira Angola,
futebol, jiu-jitsu e pilates.

Fundamentação Pedagógica
Na ADT os indivíduos são vistos como atores
sociais e sujeitos de direitos, dotados de
pensamento reflexivo e crítico, sendo este o
princípio básico que sustenta a proposta de nossa
equipe pedagogicamente. Em relação a infância,
busca-se a superação de concepções tradicionais
dominantes, que definem crianças como seres
imaturos, incompetentes e meros receptáculos
das determinações postas pelos adultos.
Reconhecemos os alunos como sujeitos capazes
de tomar decisões, que tem voz e vez, apreendem
o mundo à sua maneira, produzem
conhecimentos e dialogam com a cultura por
meio de interações com seus pares e com os
adultos, as quais são mediadas por produtos
culturais, como as linguagens, objetos e
artefatos.

Metodologia
Para a execução do projeto, foram oferecidas oficinas gratuitas,
que visaram despertar a autoestima e criatividade dos alunos,
respeitando a faixa etária e potencialidade individual de cada
um. Os percursos/núcleos são ofertados de modo a garantir
aquisições progressivas de acordo com o seu ciclo de vida, e
oportunizam aos indivíduos o acesso a atividades que colaborem
para o seu desenvolvimento integral.
Com as famílias, realizou-se reuniões periódicas em busca de
estabelecer discussões reflexivas, atividades direcionadas ao
fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado,
desenvolvimento infantil, e questões sociais. As reuniões
incentivaram que as famílias expressassem demandas sociais
cotidianas, de modo a construir conjuntamente alternativas para
as necessidades enfrentadas.

Avaliação / Monitoramento
✓ Para mensurar os resultados se efetuou a análise da situação
inicial e final dos participantes;
✓ Listas de frequência, número de oficinas realizadas, % de alunos
inscritos x alunos que permanecem nas aulas;
✓ Número de eventos, palestras e encontros realizados;
✓ As oficinas foram monitoradas cotidianamente pela coordenadora
geral, e coordenadora pedagógica da instituição;
✓ Semestralmente cada professor realizou uma avaliação de
desempenho das crianças e adolescentes

Depoimentos
“Eu só tenho a agradecer a Despertar pelo que faz com a minha filha,
que este ano se desenvolveu muito, era tão tímida e está mais
autoconfiante. Este projeto é importante para nossa comunidade,
porque aqui as crianças ficavam “bestando na rua”, agora têm muitas
atividades para aprender...”
Maria, Moradora de Coqueiro Alto

“Eu conheci o Despertar, mas não tinha nenhum interesse em participar,
meus filhos vinham, mas eu não, depois que comecei a fazer o curso de
crochê, fiquei junto com as meninas, e iniciei o curso de culinária, e
agora tudo que aparecer eu quero fazer, porque eu aprendo as coisas,
estou aqui dentro, colada com vocês!”
Margarete, mãe e aluna dos cursos do projeto Humanize.

✓ Nos casos de evasão realizou-se acompanhamento familiar;
✓ Nas reuniões, eventos e cursos disponibilizou-se fichas de
avaliação;

“O Despertar é minha segunda família, nunca fui tratada tão bem,
como sou aqui dentro!”
Ana Luiza, aluna da Despertar no Centro

✓ Registro fotográficos das oficinas, das apresentações e exposições;
“O Despertar me ensinou a enxergar e valorizar a minha comunidade!

✓ Avaliação de impacto qualitativa com crianças, adolescentes,
adultos e famílias partícipes do projeto.

Eliene, aluna de Coqueiro Alto

PROJETO:

Mama Trancoso
Educação Ambiental
O Projeto Mama Trancoso teve como objetivo despertar nos
jovens um olhar crítico de incentivo a proteção ambiental em
relação ao meio em que vivem. Empoderamento juvenil,
educação ambiental e audiovisual fazem parte dos conteúdos
trabalhados pelo grupo este ano. Os alunos realizaram pesquisas
e ações externas em articulação com a população, transferindo o
conhecimento adquirido em sala de aula para a comunidade
através de ações e vídeos educativos.
O MAMA Trancoso acolheu dez jovens, entre 14 anos a 25 anos,
que se reuniram cinco vezes por semana, em aulas de três
horas diárias. Cada estudante do MAMA recebeu um incentivo
de R$ 200,00 à R$ 500,00 mensais e uma cesta básica. Foram
realizadas aulas de Educação Ambiental (biologia, botânica e
reciclagem); Audiovisual (teoria, manejo e prática de
ferramentas de mídia); Empoderamento Juvenil (organização e
articulação social).

PROJETO:
Horta de Ensino Orgânico
No mês de junho foi iniciado o projeto da Horta de ensino Orgânico,
com o objetivo de transmitir conhecimento sobre a produção de
orgânicos através dos conceitos da permacultura. Os canteiros foram
montados através da reciclagem de concretos e escombros de
construção, e as estruturas de bambu. Foram plantados temperos,
hortaliças, vegetais, legumes diversos e ervas. Foi criado também
uma estufa, para produção de mudas e está em andamento a
construção de um ateliê (bioconstrução) para cursos e oficinas de
educação ambiental. A horta foi inaugurada em setembro, junto ao
“Festival de Orgânicos de Trancoso”, foi aberta para visitação e
apresentada a toda comunidade.

PROJETO TURISMO SUSTENTÁVEL (HUMANIZE)
O projeto “Turismo Sustentável”, tem por finalidade fomentar e dar visibilidade aos
talentos das comunidades de Sapirara e Coqueiro Alto, garantindo o
desenvolvimento dos territórios através do roteiro de Turismo de Base Comunitária.
O projeto possibilitou a formação de grupos de mulheres, jovens e crianças que
desenvolveram seus talentos em diferentes formas.
Foram atividades deste projeto, as oficinas de Macramê que ocorreram em Coqueiro
Alto toda quinta-feira das 13h às 18h, as oficinas de culinária semanalmente das 9h
às 15h e as aulas de Turismo de Base comunitária/ Educação Ambiental, realizadas
às terças e quintas das 16h30 às 17h30.
E também as oficinas de inglês, artes, e rodas de conversas oferecidos para crianças
e adolescentes das comunidades de Coqueiro Alto e Sapirara.
Neste ano foram desenvolvidos porta vasos, cortinas e painéis em Macramê. Geleias
e doces diversos com foco nas frutas regionais e produtos sustentáveis e as
atividades do TBC pautam-se na observação de aves e reorganização do roteiro do
TBC.

- Foram realizados na comunidade de Coqueiro Alto rodas de conversa com os
seguintes temas: Abuso sexual, assédio, relações tóxicas, depressão, pânico,
ansiedade, feminismo, masculinidade tóxica, gravidez na adolescência e ciúmes.
Apesar do grupo ser composto por jovens com mais de 17 anos, são muito
ingênuos e possuem poucos conhecimentos gerais, porém se envolveram nos
bate papos, questionaram e tiraram dúvidas. Na avaliação anual realizada no
último encontro do ano, os alunos sugeriram a continuidade das rodas de
conversas, uma vez que conseguiram acessar informações e tirar dúvidas que
imaginavam que os seguiria pela vida toda, já que o diálogo familiar muitas
vezes não acompanha as transformações societárias atual.
- Com os jovens da comunidade de Coqueiro Alto, foi oferecido um grupo de
conversa denominado “GRUPO JOVEM”, onde os temas abordados foram
elegidos pelos próprios participantes, ou através das demandas advindas do
grupo em situações diversas. Sendo assim, os temas abordados foram: - Quem
sou eu - Amor próprio - Métodos anticonceptivos - O papel da mulher na
sociedade atual - Um pouco da História do Brasil - Geografia Geral - Bate papo
aberto sobre demandas do cotidiano - Aparelho reprodutor feminino - O que eu
vou ser quando crescer - Não julgar o outro - De onde vem o medo - Os diversos
tipos de violência. O grupo contou com 10 participantes, porém com 3 evasões
devido à dificuldade de acesso ao transporte, ou horários convergentes com a
escola.

As aulas de educação ambiental e
turismo
tiveram conteúdo relacionado ao meio
ambiente de modo geral, biomas
brasileiros, a constituição do Parque
Pau Brasil e comunidades do entorno
de Coqueiro Alto, iniciação de biologia
das aves, visitações diversas pela
comunidade, introdução ao turismo,
atendimento ao cliente, tipos de
turismo, turismo de base comunitária
e confecção de um livro infantil sobre
as aves da região e Turismo de Base
Comunitária. Foi realizado também
aulas de campo na RPPN do Brasil e
na Horta de Ensino Orgânico com
plantio e bioconstrução. Os alunos,
junto dos educadores participaram
também do II Seminário de Aves de
Porto Seguro.

PROJETO TURISMO SUSTENTÁVEL (HUMANIZE)
A oficina de gastronomia foi oferecida na comunidade de Sapirara no início da execução do projeto, mas paulatinamente as mulheres abandonaram o curso, por
questões diversas, desde a falta de interesse, até questões sociais como desemprego, problemas de saúde na família. Sendo assim, a oficina se reiniciou na
comunidade de Coqueiro Ato. Em Coqueiro Alto a oficina de gastronomia contou com aulas práticas e teóricas, voltadas a produção de geleias artesanais,
envolvendo os seguintes temas: 1 – A importância dos alimentos; 2 – Mistura de sabores; 3 – Como aproveitar os alimentos regionais; 4 – Esterilização; 5 –
Confecção e decoração de embalagens. O total de 13 mulheres receberam certificados do curso e, algumas delas se envolveram tanto com o projeto que passaram
a vender as geleias nas comunidades, oportunizando acréscimo na renda familiar e transformação da realidade social.
.
Nas oficinas de turismo de base comunitária e educação
ambiental, foi confeccionado um livro relacionado a observação
de aves e todo conteúdo trabalhado nas oficinas.

OFICINAS DO NÚCLEO DE TURISMO SUSTENTÁVEL
As oficinas ofertadas neste núcleo, tem por objetivo capacitar jovens para o mercado
de trabalho, tendo como base o turismo sustentável.
Foram ofertadas as seguintes oficinas:

Garçom:

Nesta oficina foram abordados temas como apresentação pessoal,
postura profissional, comunicação; os cuidados e organização do restaurante;
como receber e acomodar os clientes e como servir os clientes, através de aulas
teóricas e práticas. Esta oficina foi ofertada no Centro de Trancoso e os alunos
aptos ao mercado de trabalho foram certificados em dezembro de 2019.

Camareira: Em busca de formar profissionais com competência para realizar a
arrumação, limpeza e vistoria de apartamentos e áreas comuns dos meios de
hospedagem, zelando pelos bens tanto dos hóspedes quanto do empreendimento
e respeitando os hábitos, preferências e cultura dos clientes. Esta oficina ocorreu
no 1º semestre de 2019.

Idiomas (Inglês e Espanhol):

Para os adultos esta oficina busca capacitar
profissionais aptos a se comunicar em outros idiomas de forma básica e objetiva,
através de comunicações orais e escritas. Para crianças e adolescentes busca-se
motivar e introduzir conteúdo do idioma propiciando a capacidade de apreender
inglês básico para comunicação e o conhecimento de outras culturas. O curso de
espanhol foi ofertado no centro, e o inglês para os alunos do Centro Coqueiro
Alto e Sapirara.

Turismo de Base Comunitária: Alguns dos princípios desse modo de fazer turismo
são a conservação da biodiversidade, valorização da história e da cultura,
protagonismo comunitário, equidade social, partilha cultural, complementaridade
a outras atividades econômicas, estímulo à reflexão e ao aprendizado e
dinamismo cultural. Esta oficina foi ofertada para jovens de Coqueiro Alto.

Culinária:

Nesta oficina foram oferecidas aulas teóricas e práticas para
confecção de geleias com foco em produção sustentável através das frutas do
quintal nas comunidades de Coqueiro Alto e Sapirara.

OFICINA DO NÚCLEO AMBIENTAL
As oficinas deste núcleo objetivam promover a formação reflexivo-crítica de
crianças, adolescentes e adultos em Educação Ambiental, com vistas a
sensibilização sobre as questões ambientais para que sejam capazes de
implementar medidas que assegurem a preservação do meio ambiente.

Educação Ambiental:

Foram temas das atividades desta oficina: Incêndios
ambientais, biomas brasileiros, Área de Preservação Permanente,
Observação de Aves, limpeza de praias, ODS 15 – Preservação da vida
terrestre.
Esta oficina foi ofertada a crianças, adolescentes e jovens do Centro de
Trancoso e Coqueiro Alto.

ARTE E CULTURA
Este núcleo objetiva potencializar e dar visibilidade a produção artística e a
cultura local, fomentando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes
através da arte/cultura.

História da Arte: Esta

oficina estimulou o debate acerca da diversidade
artística e cultural, e todo a complexidade que inclui o conhecimento, as
crenças, a arte, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades
adquiridos pelo homem historicamente. Esta oficina foi ofertada na Sede da
Despertar para Adolescentes e Jovens.

Macramê e Artes: Busca despertar as habilidades artísticas, a sensibilidade
e criatividade dos indivíduos, aumentando sua percepção do mundo e de si
próprio, favorecendo seu desenvolvimento psicomotor. A oficina de
Macramê foi realizada com um grupo de mulheres da comunidade de
Coqueiro Alto e a oficina de Artes com crianças e adolescentes do Centro,
Coqueiro Alto e Sapirara.

Percussão Corporal: Esta oficina Incentiva o desenvolvimento dos potenciais
expressivos e criativos, da participação nos processos criativos, promovendo
o fortalecimento da autoconfiança, da autonomia, da convivência através
da troca de conhecimentos, estimulando o desenvolvimento cognitivo por
meio da estimulação psicomotora. Essa oficina foi ofertada para jovens e
crianças na sede da instituição.

Música:

As oficinas de música têm por objetivo despertar e desenvolver o
gosto pela música, estimulando o aprendizado. As atividades promoveram
o desenvolvimento das habilidades motoras e psíquicas, e estimulou a
musicalidade, sensibilidade, percepção auditiva, senso rítmico, percepção
espacial, temporal e sociabilidade.
Esta oficina ocorreu na comunidade de Coqueiro Alto.

COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA
Este núcleo tem como eixo fundante, introduzir recursos tecnológicos no
processo de ensino e aprendizagem como ferramenta de capacitação para o
mercado de trabalho e bom uso dos recursos na vida cotidiana.

OFICINA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA SOCIAL: Nestas

oficinas foram
realizadas ações de fotografia, filmagem, curta metragem, entrevistas,
edição de vídeo, aulas de informática, programação básica, escritura de
roteiro, e elaboração de conteúdo jornalístico.
Esta oficina ocorreu com jovens do “Mama Trancoso” e todo conteúdo
trabalhado é transformado em produto através de canal no youtube,
cobertura de eventos, e manutenção de redes sociais.

NÚCLEO DE ESPORTES
A prática esportiva desperta sentimentos de cooperação, trabalho em equipe,
respeito, confiança e disciplina. Portanto são objetivos das oficinas
oportunizar a melhoria da saúde e da qualidade de vida, além de reduzir
riscos e vulnerabilidades. Foram oficinas deste núcleo:

Capoeira Angola:

Esta oficina busca oportunizar a identificação das
diferenças e semelhanças entre os conteúdos tratados: o jogo, a dança,
a instrumentação, a musicalidade estabelecendo relações diretas com o
cotidiano e aos valores socioculturais estabelecidos pela Capoeira
Angola.
As oficinas foram oferecidas na sede da Associação no centro e na
comunidade de Coqueiro Alto.

Futebol: Para a oficina de futebol realiza-se uma parceria com a escola
de futebol “Nova Geração” com o intuito de formar um time de futebol,
fomentar a prática esportiva e a melhoria da qualidade de vida através
desta modalidade. Este ano os times SUB 13 e SUB 15 realizaram e
participaram do campeonato regional “Taça Cidade de Trancoso” onde
os alunos puderam treinar e competir com outros times.

Jiu-jitsu: A oficina pretende por meio do ensino da arte milenar do JiuJitsu, propiciar o desenvolvimento humano, estimulando o crescimento
pessoal e melhoria da qualidade de vida de crianças, adolescentes e
jovens através do esporte. As oficinas foram realizadas em contra turno
escolar (manhã e tarde) na sede da associação, os alunos participaram
de campeonatos regionais e foram premiados nesta modalidade.

Pilates: Esta oficina é realizada para a Terceira Idade na Associação, a
fim de estimular a convivência comunitária e ofertar saúde e melhoria da
qualidade de vida nesta fase da vida, propiciando a consciência
corporal, o fortalecimento de músculos e o bem-estar psicossocial.
As aulas ocorreram no período da manhã na sede da Despertar.

Encerramentos 2019

Entrega do Certificado Oficina de Gastronomia - 2019

Cinema - Encerramento Coqueiro Alto - 2019

Reunião Final de Equipe - 2019

Entrega do Certificado Jiu-Jitsu - 2019

Baile a fantasia encerramento Centro - 2019

Entrega Certificado Curso Garçom - 2019

COMO SER UM PARCEIRO ADT

Site: http://www.despertartrancoso.org.br/
Facebook: https://www.facebook.com/despertartrancoso/
Instagram: https://www.instagram.com/despertartrancoso/?hl=pt-br
Instagram Projeto "Mama Trancoso":
https://www.instagram.com/mamatrancoso/?hl=pt-br
Youtube: https://www.youtube.com/user/mariana44717
https://www.youtube.com/results?search_query=mama+Despertar+trancoso

