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1. Apresentação 
 

O Projeto Nos Trilhos do Desenvolvimento iniciou suas ações em Açailândia em setembro de 2012. 

Ao longo desses anos, o projeto vem cumprindo seu papel dentro da Vila Ildemar, atendendo às 

diversas demandas da comunidade. 

 

Muitas ações foram experimentadas e aplicadas ao longo desse tempo. Atualmente, centramos 

nossas energias em torno das atividades mais apreciadas pela comunidade. São elas: Algibeiras de 

Leitura, Biblioteca e ações com as gestantes - acompanhamento, oficinas, visitas e encontros na 

Casa Verde.  

 

O grande desafio para 2016 é consolidar a atuação na comunidade Vila Ildemar, caminhando com 

autonomia, da forma mais sustentável possível.  
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2. Relação das ações previstas x ações realizadas no período 
 

ATIVIDADE PREVISTO 
REALIZADO NO 

PERÍODO DE 
MAI A JUL|16 

ACUMULADO 
JUL|16 

Capacitação de Anjo da Guarda 
/Plataforma  

0  0 01 
35 participantes  

Formação de Educadores 
Sociais 

 0 02 
45 participantes 
 

Formação de Educadores 
Sociais – Reciclagem 
 

 0  01 
54  participantes 

Formação de Cuidadores 
Solidários 

 0 01 
15 participantes 

Formação de Cuidadores em 
Saúde 

 0  03 formações  
03 módulos 
30 participantes 
 

Banco da Solidariedade   03 136 cadastros 

Banco de Tecnologias 100 tecnologias 10 167 tecnologias 

Oficinas de Permacultura 01 oficina  
20 participantes 

0  03 oficinas  
50 participantes 

Práticas de Permacultura  100 participantes. 
10 quintais 
referências 

02 hortas 
suspensas  
01 mandala 
 

03 oficinas de 5 horas 
25 participantes 
 29 quintais plantados 

Curso de Cuidados Intensivos 
com Neonato 

01 oficina  
30 participantes 

0 01 oficina  
70 participantes 

Curso de RN/PTA 1, 2, 3 15 oficinas  0 16 oficinas  
243 participantes 

Oficina Bornal de Jogos I 01 oficina  
25 participantes 

0 01 oficina  
15 participantes 

Oficina Bornal de Jogos II 01 oficina  
20 participantes 

0 01 oficina  
24 participantes 

Banco do Livro 300 usuários 
 

0 365 usuários 

Assistência às gestantes e 
bebês 

1.093 gestantes 
 

15 novas 
gestantes  
08 enxovais 
distribuídos 
 
 
 

645 gestantes 
acompanhadas 
671 enxovais 
distribuídos 
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ATIVIDADE PREVISTO 
REALIZADO NO 

PERÍODO DE 
MAI A JUL|16 

ACUMULADO 
JUL|16 

Acompanhamento técnico e 
bolsa auxílio 

24 14 34 Educadores Sociais/ 
Anjos da Guarda e 
Cuidadores em Saúde 
na Vila Ildemar e 
Assentamento Califórnia  

Viveiro de Mudas 100 pessoas 
envolvidas  

0 01 viveiro 
150 participantes 
5960 mudas produzidas 
 

Formação de Cuidadores da 
Terra 

01 formação  
20 participantes 

0 02 formações com 40 
participantes 

Oficinas Comunitárias 10 oficinas 
comunitárias de 
40 horas na Vila 
Ildemar 
03 oficinas 
comunitárias de 
40 horas no 
Assentamento 
Califórnia  

04 oficinas  19 oficinas   
875 participantes 

Cinema Itinerante 100 participantes 02 
04 na Casa Verde 

420 participantes 

Algibeiras de Leitura 20 Algibeiras 02 rodas de 
leitura  
 

20 algibeiras 
1.820 participantes 
02 tendas literárias 

Biblioteca 500 leitores 01 cadastro 
 

683 leitores 
 

Oficina Casa Viva 0 0 0 

Intercâmbio de experiências 
entre Cuidadores Solidários 

01 previsto 0 01 intercâmbio 
18 participantes 

Pintura nas casas com tinta e 
terra 

20 07 83 

Feira de Economia 
Solidária/Troca 

05 01 feira  06 feiras de trocas 

Oficinas de análise de águas 01 oficina 
20 pessoas 

0 01 oficina  
12 pessoas 

Reflorestamento do rio  1.000 mudas 20 mudas 
distribuídas  

1.995 mudas plantadas  
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3. Resumo do período – monitoramento dos resultados esperados 
para o período 
 

Durante este período, continuamos a discussão sobre a formação da Associação de Mulheres. 

Recebemos a visita de um advogado e conversamos com ele sobre os procedimentos legais a serem 

adotados para a criação dessa Associação. Compreendemos a necessidade de arrecadar recursos 

para registrar a Associação de Mulheres. Além disso, a escolha da Diretoria é de extrema importância 

para garantir o bom funcionamento da mesma. Assim, escolheremos aquelas Cuidadoras que não 

são ACS’s para compor essa Diretoria. Queremos registrar a Associação em setembro. A princípio, a 

ideia é formar um Clube de Mães. 

 

O carro chefe das práticas comunitárias foi com as gestantes. Estamos experimentando tudo que é 

possível - oficinas, atividades físicas, atividades lúdicas, conversas, vídeos, plantio... Enfim, tudo! E o 

resultado tem sido uma grande aproximação; as gestantes estão mais acompanhadas e as atividades 

mais ricas.   

 

3.1 - Algibeira de Leitura/Cinema 
 

A atividade da Algibeira ganhou um reforço incrível! A mediação de leitura evoluiu para uma ação 

com os idosos e tem repercutido positivamente. As Educadoras vão às residências, geralmente, a 

pedido dos moradores. Para tanto, é criada uma agenda, atendendo a todos os interessados. Durante 

as visitas, os Agentes leem para os idosos, crianças, vizinhos e gestantes. Todos adoram! 

 

As rodas de leitura e Cinema acontecem também na Casa Verde às sextas-feiras. Ações de leitura, 

Tenda Literária, oficinas de brinquedo e Cinema são intercaladas entre si. Realizamos as rodas de 

leitura mensalmente nas escolas e também na Praça do Patizal. Essa prática já está consolidada. 

 

3.2 - Banco do Livro e Biblioteca 
 

Várias pessoas frequentam a Biblioteca diariamente. Para consertar os computadores e fazer a 

manutenção das Estações de Pesquisa contamos com a ajuda de técnicos contratados por um 

vereador da comunidade.  Todos os problemas surgidos são solucionados paulatinamente.  

 

Encontramos alternativas para realizar as pesquisas, utilizando livros e para os jogos educativos 

utilizamos o Bornal e oficinas de brinquedos e brincadeiras. Mesmo sem computadores, as crianças 

frequentam a Casa regularmente e estão sempre dispostas a participar das rodas de conversa, 

brinquedos e brincadeiras. 
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3.3 - Práticas de Permacultura 
 

Essas atividades estão cada vez mais concentradas em ações com gestantes frequentadoras das 

nossas oficinas e encontros. As mulheres sempre agendam a ida das Educadoras às suas casas e 

esperam ansiosas por alguma intervenção, seja a pintura de terra ou os canteiros nos quintais. 

 

A procura por parte da comunidade é grande; com isso, levamos para dentro das residências o 

conceito da permacultura, do reaproveitamento e, consequentemente, da melhor qualidade de vida. 

 

3.4 - Assistência às gestantes e bebês  
 

O atendimento às gestantes e bebês acontece através de visitas domiciliares, shantalas, 

encaminhamento às Unidades de Saúde, oficinas e encontros na Casa Verde. Atualmente, voltamos 

a distribuir os enxovais. 

 

Ao longo desses anos de trabalho, é visível a mudança de comportamento em relação ao pré-natal. 

Hoje, é muito mais fácil convencer as mulheres da importância da amamentação exclusiva dos 

bebês. 

 

Nas oficinas comunitárias, realizadas semanalmente na Casa Verde, discutimos temas importantes 

para a saúde física e mental das pessoas.  

 

3.5 - Acompanhamento técnico e bolsa-auxílio à equipe (Educadores Sociais/Cuidadores 
Solidários) 
 

Neste período, mais uma Educadora Social deixou o grupo, dessa vez, para fazer Estágio 

Remunerado em uma empresa da região. Hoje, com a saída dela, percebemos como o projeto é 

importante para o crescimento das mulheres que participaram e/ou participam das atividades do Nos 

Trilhos do Desenvolvimento. Vemos que elas estão muito mais seguras e atuantes na vida, na família 

e até mesmo na comunidade. Algumas não trabalhavam fora e, hoje, ganham seu próprio dinheiro e 

estão preocupadas em investir no crescimento pessoal. 

 

A coordenação das atividades é feita pela Educadora Ivonete Santana, que assumiu a liderança do 

grupo. A escolha de Ivonete foi bastante acertada, pois todos os envolvidos a respeitam muito. Todas 

as decisões são tomadas em conjunto.  

 

O Educador do CPCD acompanha o trabalho quinzenalmente e via redes sociais. Todas as semanas, 

a equipe se reúne para avaliar o trabalho. Pelo menos uma vez por mês, são planejadas as ações.  
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3.6 - Utilização de Pedagogias Sociais 
 

Monitoramento do trabalho – Um Educador local acompanha diariamente as atividades do projeto e, 

juntamente com o grupo de Educadores Sociais e Cuidadores em Saúde, discute, planeja e busca 

formas para melhorar o trabalho.  

 

O acompanhamento diário na sede do projeto contribui para que o grupo esteja afinado 

metodologicamente, tornando-se capaz de trocar experiências, promover momentos criativos e 

vivenciar ações de harmonia e trabalho em equipe.  

 

A memória das atividades é um desafio à equipe e possibilita-nos discutir, refletir e melhorar o 

trabalho, fazendo assim correções de rumo, caso seja necessário. 

 

Discussão do planejamento de ações; planejamento das atividades do grupo – PTA – Plano de 

trabalho e avaliação. 

 

 

4. Destaques positivos 
 

 As mediações de leitura com os idosos têm sido uma experiência muito positiva, principalmente 

para as educadoras, que têm uma nova motivação e a sensação de dever cumprido; 

 Envolvimento dos moradores nas ações do projeto; 

 Aumento do prazer em ler por parte dos alunos nas escolas com algibeiras; 

 Grande frequência na Biblioteca; 

 Com a leitura e utilização de fantoches, as crianças estão mais interessadas nas atividades;  

 Aumento significativo no número de participantes das oficinas comunitárias;  

 Oficinas mais diversificadas com as gestantes;  

 Casa Verde reconhecida como referência em saúde na comunidade. 
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5. Pontos negativos ou pontos de atenção 
 

Encontrar parcerias que ajudem na continuidade do projeto. A equipe pequena nos obriga a reduzir 

as atividades, priorizando as ações conforme a demanda da comunidade e/ou da equipe. 

 

6. Monitoramento dos riscos e benefícios 
 

 Criação de novos espaços de aprendizagem por iniciativa das Educadoras; 

 Reconhecimento e valorização da comunidade em relação às ações desenvolvidas; 

 Escola mais aberta e flexível; 

 Aumento da produção de alimentos e técnicas disseminadas. 

 

7. Acompanhamento das contrapartidas 
 

 Gestantes, puérperas e recém-nascidos – As gestantes da Vila Ildemar são atendidas nas 

Unidades Básicas de Saúde. As gestantes provenientes de áreas descobertas pelo 

atendimento de saúde estão sendo, inicialmente, atendidas na Casa Verde e encaminhadas às 

Unidades da Vila. A parceria entre a Secretaria de Saúde e o projeto se  dá nos PSF’s locais, 

que são quatro. Mesmo assim, não se atende à demanda.  

  Muitos acompanhamentos são feitos pelos próprios Agentes em seus setores.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

10 
 

8. Beneficiários por território 
 

ATENDIDOS CRIANÇAS MULHERES FAMÍLIAS 

Diretos 

Alunos das Escolas Fernando 
Rodrigues, Aulídia dos Santos e 
Escola Anjo da Guarda 

13 Educadoras, 
Cuidadoras  

Famílias 
atendidas com 
ações de 
permacultura e 
oficinas na Casa 
Verde  
 

Crianças que utilizam a Casa 
Referência de segunda a sexta-feira 
 

Gestantes  

 Assistência às 
gestantes, com entrega 
do “kit enxoval” 
(incluindo gestantes de 
outros bairros) 

 

Indiretos 

Crianças nas atividades fora da casa 
(Cinemas/Tenda Literária) 

Avós e mães de recém-
nascidos  

Famílias no 
entorno da nossa 
Casa Referência, 
Família dos 
Educadores  
Famílias das 
gestantes  
 

 

 

9. Potencial de visibilidade para o próximo período 
 

 Acompanhamento das gestantes; 

 Envolvimento das pessoas nas atividades do projeto; 

 Parceria com as ACS’s – Agentes Comunitários de Saúde; 

 Crianças melhorando a aprendizagem na escola; 

 Mulheres grávidas atendidas. 
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10. Indicação de melhorias para aplicação no próximo ciclo do projeto 
 

 Movimento da Biblioteca; 
 Grupos de produção com mais novidades ligadas aos produtos de limpeza; 
 Tinta de terra em conjunto com as gestantes; 
 Ações de cuidados com as gestantes. 

 
 

11. Depoimentos 

 
“Eu gosto de participar da leitura e contação de histórias. Eu aprendo bastante! É uma convivência 

divina, pois nos faz crescer.” 
Fran  

Educadora Social  

 

“Tenho muito prazer em participar do projeto. Ensino e aprendo. Percebo que a comunidade 

modificou para melhor.” 
Maria Alice  dos  Santos  

Moradora 

 

“Eu recebi o enxoval, o que me ajudou muito a economizar. Aprendi a valorizar a amamentação e a 

economizar no preparo dos alimentos plantando minhas hortaliças..” 
Geralda Souza dos Santos. 

Grávida acompanhada 
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12. Anexos 
 
12.1 - Perfil da equipe 
 

O grupo da Vila Ildemar já tem um período maior de investimento, por isso responde bem aos 

estímulos e tem sido o diferencial no trabalho. As lideranças apareceram, assumiram e incorporaram-

se à metodologia do trabalho. O grupo tem autonomia e poder decisório, por isso o trabalho acontece 

sem problemas. 

 

Atualmente, o grupo é formado por 13 (treze) pessoas; dessas, apenas quatro não são Agentes de 

Saúde e o restante usa o projeto como forma de incrementar o trabalho comunitário.   

 

 
12.2 - Desafios e metas 
Os desafios estão em estabelecer parcerias de forma concreta e comprometida com as instituições 

locais. 
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12.3 - Cronogramas – resumo das atividades 

 

PERÍODO AÇÃO PREVISTO REALIZADO 

Até julho de 
2016 

Acompanhamento 
das gestantes  

Encontro na casa  - Oficinas variadas na Casa Verde 
- Pintura das casas 
- Plantio de hortas suspensas 
- Encontros semanais 
 

Pintura de terra  Busca e 
preparação de terra  
Pinturas na 
comunidade  
 

- Melhoria da qualidade e diversidade 
das pinturas 

- Uma oficina por semana 
 

Oficinas 
comunitárias  

Oficinas semanais 
 
 

- Oficinas semanais na casa com o 
aumento significativo no número de 
participantes nas oficinas 

- Oficinas com as crianças – brinquedo 
e resgate de brincadeiras. 

- Oficinas de sabão 
- Oficinas de produção de biscuit 
- Oficinas de permacultura  

 
Algibeira  Empréstimo de 

livros 
 

- Mediação de leitura com Idosos 
- Tenda Literária 
- Cinema 
- Roda de leitura semanal  

 
Assistência às 
gestantes   

Gestantes e 
puérperas 
acompanhadas  

- Envolvimento da comunidade no 
cuidado com as gestantes, puérperas 
e bebês 

- Casa Verde como referência na 
comunidade  
 

Saúde  Continuidade e 
manutenção  

- Intercâmbio de Cuidadores – 
Buriticupu/Açailândia/Bom Jesus 

- Oficinas de saúde na Casa Verde  
- Acompanhamento de gestantes e 

puérperas 
- Entrega de enxovais 
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