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ACREDITAR
Bráulio Bessa

Acreditar, meu povo!
Acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova.
É dispensar a certeza que geralmente comprova
Pois a dúvida é uma dívida e a conta só se renova
Acredite no improvável, acredite no impossível
Enxergue o que ninguém vê,
Perceba o imperceptível
Enfrente o que para muitos parece ser invencível
Acredite em você, na força da sua fé
Nas vezes que você teve que remar contra maré
Cada não que alguém lhe disse talvez
Fez com que surgisse um desejo de provar
Que quando a gente tropeça, se levanta e recomeça sem parar de caminhar.
Acredite em tudo aquilo que lhe torna diferente
Em tudo que já passou e no que vem pela frente
Acredite, seja forte, e não espere pela sorte
Não espere por ninguém, pois de tanto esperar
Você pode estacionar e deixar de ir além
Acredite, acredite e não se explique
Pois poucos vão entender
Só se compreende um sonho se o sonhador for você
A quem possa lhe animar, a quem possa duvidar, a quem lhe faça seguir
Mas não descuide um segundo
Pois muita gente no mundo quer lhe fazer desistir
Acredite, pense, faça, use sua intuição
Transforme sonho em suor
Pensamento em ação
Enfrente cada batalha sabendo que a gente falha
E que isso é natural
Cair pra se levantar
Aprender pra ensinar
Que o bem é maior que o mal
Que primeiro a gente planta e só depois vai colher
O roteiro é sempre esse
Lutar pra depois vencer
E que a arma mais potente seja sempre a sua mente
Munida só de bondade
Se você não se entregar, dá até pra acreditar nessa tal humanidade
Enfim, acredite em tudo que é bom e lhe faz bem
Acredite inclusive no que lhe faz mal também
Já que pra se proteger é preciso conhecer o que se vai enfrentar
Que você nunca se esqueça, não importa o que aconteça.

Não pare de acreditar.”
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Expediente



O Programa de extensão Trilhas Potiguares - UFRN expressa com plenitude a in-
dissociabilidade das vertentes acadêmicas, sendo um programa contínuo, realizado 
além dos “muros” da Universidade, e marcado por diferentes etapas. Com o envolvi-
mento de docentes, técnicos, discentes, coordenadores locais dos  municípios, bem 
como a comunidade, desde a concepção, ate a realização das ações. Atualmente, o 
Programa é realizado nos municípios do Rio Grande do Norte que possuem uma 
população inferior a 15.000 (quinze mil) habitantes, e que demonstrem interesse em 
participar do Programa, tendo como público-alvo os cidadãos residentes nos mu-
nicípios selecionados, bem como grupos organizados da sociedade civil, entidades 
comunitárias, trabalhistas, estudantis, crianças, adolescentes, jovens e idosos, orga-
nizações governamentais, não-governamentais, e demais atores sociais interessados 
em participar das ações programadas para a localidade. 

O Programa Trilhas Potiguares (UFRN), existe desde 1996, e nos últimos 20 anos vem 
trabalhando na promoção da Participação Social, Educação, Saúde e Cultura no RN. 

TRILHAS POTIGUARES  NA 
PROMOÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL, EDUCAÇÃO E  CULTURA 
NO RIO GRANDE DO NORTE

Apresentação



O Programa Trilhas Potiguares/UFRN conta com histórico de mais de duas décadas 
de atuação em mais de 75% do estado do Rio Grande do Norte, tendo como foco o 
desenvolvimento social e regional dos municípios, buscando a construção solidária 
do saber, voltada para o desenvolvimento sustentável das comunidades, visando 
melhorar a qualidade de vida em seu sentido mais amplo, sendo esta entendida não 
apenas como acesso ao consumo, mas como um conjunto de aspectos que contem-
plam as diversas dimensões de uma sociedade justa e cidadã. Ao longo desse tempo 
o programa trilhas potiguares tem deixado as marcas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte em todo o Estado, contribuído de forma significativa para a imple-
mentação de políticas públicas, através das ações desenvolvidas nas diversas áreas. 
O programa acontece em municípios com menos de 15 mil habitantes, selecionados 
previamente a partir de edital e as ações realizadas em cada município tem como 
característica principal serem planejadas com base em diagnósticos e demandas le-
vantadas junto à comunidade e os representantes municipais durante a etapa de 
planejamento das ações de intervenção junto nos municípios. Durante as ações do 
Programa Trilhas Potiguares, os alunos e servidores da UFRN têm a oportunidade de 
imersão nas comunidades vivenciando e convidadando as mesmas a protagonizar 
suas transformações de realidade, através da participação social e motivação de seus 
grupos internos.

O Programa Trilhas Potiguares espelha de forma clara o real sentido da extensão 
universitária, sendo hoje composto por mais de 20 projetos dos municípios, projeto 
de comunicação Comtrilhas e  4 eventos anuais, tem o compromisso de contribuir 
com o processo de formação para a cidadania, integrando a qualificação acadêmica 
com o compromisso social dos servidores e estudantes envolvidos, através da efetiva 
interação entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, integrando as 
atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão na perspectiva de uma efetiva 
interação com os diversos atores da sociedade em busca de resolução de problemas 
através de parcerias entre a comunidade e instituições.

O presente anuário nos leva a apresentação de uma coletânea de relatórios, ela-
borados a muitas mãos pelas equipes da UFRN em cada município, compostas por 
professores, técnicos e alunos de diferentes cursos de graduação e pós-graduação, 
assim como relatórios elaborados por equipes locais compostas por representantes 
de organizações de gestão do município e representantes da comunidade. Nesses 
documentos estão expressas informações quantitativas e qualitativas das ações das 
equipes sob a ótica das nossas próprias equipes e daquelas que nos receberam nos 
municípios.

Natal/RN, outubro de 2018

Breno Guilherme de Araújo Tinoco Cabral
Coordenador Geral do Programa e Pró-Reitor Adjunto de Extensão
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Cronograma
06 DE ABRIL

Assinatura do Termo de Compromisso entre a UFRN e as Prefeituras.
Reunião com os coordenadores selecionados.

25 DE MARÇO A 30 DE ABRIL
Reunião para dimensionamento das Oficinas, Demandas e

Potencialidades nos municípios.
Visita aos municípios.

26 DE MARÇO A 11 DE MAIO
Seleção e formação das equipes de estudantes.

07 DE JULHO
Seminário: Diretrizes do Programa Trilhas Potiguares.

24 DE ABRIL A 8 DE JUNHO
Planejamento das atividades a serem executadas nos municípios em 

acordo com as demandas levantadas pelo município.

27 A 30 DE JUNHO
Participação na CIENTEC

21 DE JULHO A 28 DE JULHO
Realização das atividades no municípios.

01 DE SETEMBRO
Seminário de Avaliação das Trilhas Potiguares.

22 A 26 DE OUTUBRO 
Exposição de fotos - Trilhas Potiguares

28/07 A 15 DE DEZEMBRO
Ações continuadas nos municípios
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Os primitivos habitantes da região foram os índios Pataxós, pertencentes à nação 
Gê ou Tapuia. Vários municípios do Rio Grande do Norte originaram-se da fixação 
de algumas famílias nas caatingas, onde estabeleciam fazendas de criação. Assim 
aconteceu com Angicos, acredita-se que as primeiras penetrações no território se 
tenham verificado em 1760, e que seu fundador tenha sido o tenente Antônio Lopes 
Viegas, descendente de uma família de nome Dias Machado. Consta que, em 1783, 
quando foi criada a vila Nova da Princesa - hoje, cidade de Açu - abrangendo os mu-
nicípios de Açu, Angicos, Macau e Santana dos Matos, já se localizavam no território 
de Angicos diversas fazendas de criar. Abaixo do rio Pataxó havia ainda uma parte 
de terra assim distribuída: 6 km do capitão-mor Baltazar da Rocha Bezerra; 6 km do 
coronel Miguel Barbosa Bezerra; 18 km do coronel Antônio da Rocha Bezerra. Essas 
posses estão registradas nos “autos de medição de terras” de 1756. Não é conhe-
cido se todos esses proprietários ocuparam e dirigiram seus domínios no território 
do município, cuja denominação, segundo alguns autores, vem de angico, árvore de 
grande aspecto, muito comum no Norte. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 953 (SEM AS SESSÕES DE CINEMA E ABRAÇO GRÁTIS)

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 15

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 30 AÇÕES (98 ENCONTROS, CONTANDO AS OFICINAS CON-
TINUADAS E AS REPETIÇÕES DE PALESTRAS PARA PÚBLICOS DIFERENTES) 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Como coordenadoras, cremos que diante do tempo disponível e das dificuldades 
em fechar a equipe (desistências de coordenadores e alunos ao longo do percurso), 
alcançamos um ótimo resultado - tanto em relação às atividades propostas pelos 
trilheiros quanto ao atendimento das demandas levantadas pelo município. Ambas 
as partes lidaram, tranquilamente, com os imprevistos pelo caminho e se esforçaram 
para fazer o melhor.

CONTINUIDADE

Os alunos dos cursos de Turismo, Radialismo e Dança foram os que mais apontaram  
a possibilidade de retorno para continuação dos projetos iniciados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com planejamento e empatia, conseguimos utilizar o melhor dos nossos recursos fí-
sicos e humanos para criar uma programação recheada de atividades em três turnos 
durante uma semana. Conseguimos integrar alunos de cursos diferentes em ativi-
dades diversas, tanto as desenvolvidas por eles, como as propostas pelos colegas. 
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O Programa Trilhas Potiguares Angicos 2018 cumpriu seu papel de colocar em prá-
tica a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, realizando um projeto de 
intervenção para Angicos desde a viagem de demandas, passando pela pesquisa na 
elaboração dos projetos individuais e coletivos dos trilheiros. Cremos que as ativi-
dades acadêmicas devem interagir com a sociedade e suas demandas, bem como 
com o aparato institucional que permeia tudo isso. Desse modo, pensamos que o 
contato com a realidade social dos municípios do interior do estado do Rio Grande 
do Norte (RN) é de suma importância para a formação acadêmica dos alunos da 
UFRN. As dificuldades encontradas, os ajustes no planejamento original e as trocas 
de experiências que ocorrem junto à população alargam os horizontes profissionais 
dos discentes. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“O Trilhas Potiguares mudou a minha vida. E embora essa afirmação pareça 
forte, isso não é uma frase pronta. Eu realmente sou outra pessoa. Desde 2012 
que trabalho com voluntariado, quando me associei ao Rotaract (programa de 
Rotary). Foi no voluntariado que me descobri profissionalmente e desenvolvi 
habilidades de liderança, oratória e trabalho em equipe. Mas mesmo com 
todos esses anos de experiência lá, nenhum projeto e nenhuma vivência tinha 
sido tão transformadora quanto o foi o Programa Trilhas neste ano. O contato 
com a comunidade, o choque de realidade com uma cultura diferente da que 
você está acostumado, o aprendizado adquirido no ensinar e aprender com 
as pessoas, a convivência com outros estudantes de outros cursos e a oportu-
nidade de aplicar o que você aprende dentro dos muros da universidade no 
dia a dia da comunidade é enriquecedor; e você soma muito, mesmo que du-
rante apenas sete dias. E sete dias equivalem a um mês. Acontece tanta coisa 
simultânea, em pouco tempo, que você tem a sensação de que viveu muito 
e é tudo muito intenso. Por isso, vez ou outra, você sente vontade de chorar 
porque algo não deu certo ou porque está muito feliz e não consegue segurar 
as lágrimas. Talvez a maior lição que o Trilhas proporciona seja tornar as 
pessoas mais humanas, empáticas e compreensivas, porque a gente encontra 
inúmeras dificuldades para realizar o que a gente sonhou, assim como na 
vida. Às vezes, a prefeitura não cumpre o que combinou, falta equipamento, 
material e até público. Mas encontrar saídas e alcançar os objetivos, mesmo 
diante das dificuldades, te engrandecem e você percebe que problemas têm o 
peso que você dá para eles. No final das contas, é emocionante observar que 
você conseguiu e que os resultados floresceram. Eu quero poder vivenciar isso 
todos os anos enquanto eu durar na graduação e na pós. Quero ter boas his-
tórias para contar, experiências ricas para adquirir e espalhar o que o Trilhas 
é, para que  mais estudantes se contagiem dessa energia incrível!” (TALISON 
FELIPE, aluno de Jornalismo)
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O Trilhas Potiguares consiste num Programa de Extensão com efetiva interação entre 
a Universidade e a comunidade de pequenos municípios do Rio Grande do Norte, 
com até 15.000 habitantes. A ação em cada município participante constitui um Pro-
jeto de Extensão, e o conjunto de municípios forma o Programa Trilhas Potiguares.

O presente relatório descreverá as ações desenvolvidas em Arez, município do lito-
ral sul do Rio Grande do Norte, com aproximadamente 14.176 habitantes, segundo 
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2016, cuja 
economia está baseada na agropecuária e no extrativismo animal, com destaque 
para a produção de mariscos, conhecido popularmente como “liliu”.

Assim, o presente programa tem seu valor fundamental na busca constante da in-
teração da Universidade com a sociedade, mesclando o conhecimento acadêmico 
com o empírico, numa rica troca de saberes. As ações do Trilhas envolvem sempre o 
princípio da cidadania, pois visa contribuir com o processo de formação cidadã da 
comunidade em destaque.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 4.000 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 15 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 12 

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2 

NÚMERO DE AÇÕES – 22

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Sobre os resultados qualitativos, enfatiza-se que todas as vinte e duas ações contri-
buíram com a população arezense, na medida em que contribuiriam para a constru-
ção da cidadania da população, em especial das mais de 4.000 participantes.

Dentre estas atividades, entretanto, há destaque para as atividades realizadas na 
comunidade do Patané, juntamente com os Marisqueiros. e as atividades realizadas; 
no Parque Municipal José Mulato, as quais possuem notórias possibilidades de pos-
suírem continuidade, como observadas a seguir.

Apesar de uma ênfase nestas duas atividades, que possuem grande potencial de 
continuidade, todas as vinte e duas ações realizadas evidenciam o grande potencial 
de Arez para a arte, cultura e para a construção da cidadania plena, tendo o Pro-
grama Trilhas Potiguares como mais um incentivador para a realização das mesmas.

CONTINUIDADE

Conforme colocado anteriormente, as atividades realizadas na comunidade do Pata-
né, juntamente com os Marisqueiros e as atividades realizadas no Parque Municipal 
José Mulato, possuem notórias possibilidades de continuidade. Tais atividades pos-
suem essa característica de prosseguimento por existir uma grande articulação entre 
o público-alvo do local e os trilheiros.

No caso da atividade relativa aos Marisqueiros, a comunidade de Patané se mostrou 
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completamente disponível para a realização das atividades, principalmente com o 
apoio estrutural, para que os trilheiros que se dispuseram a retornar para o municí-
pio de Arez possuíssem as condições básicas para a realização do trabalho.

Também merecem destaque as atividades realizadas no Parque Municipal José Mula-
to, onde os trilheiros participantes, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, realizaram visitas sistemáticas a Arez, a fim de realizar um detalhado le-
vantamento do potencial florístico e da fauna dessa relevante área de mata atlântica 
existente no município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nestas considerações finais, registram-se os sinceros agradecimentos a toda equipe 
da Secretaria do Meio Ambiente, em especial o Sr. Maurício Viana por todo apoio e 
contribuição. À secretaria de educação e saúde, que também apoiaram e contribu-
íram para a realização das atividades de diversos modos, enfatizando o apoio dado 
pelos diretores, coordenadores e professores das escolas envolvidas nas ações.

Também agradecemos a Rádio Guaraíras 87,9 FM, que esteve dando o espaço em 
sua programação para divulgar as ações do Programa desde a segunda-feira, dia 
23/07/2018 a sexta-feira, dia 27/07/2018. Também merecem agradecimento os es-
coteiros de Arez, que marcaram presença em algumas ações e propiciaram aos tri-
lheiros a necessária orientação sobre aspectos típicos de Arez.

Além disso, há os sinceros agradecimentos aos moradores de Arez, pela receptivida-
de, carinho e disponibilidade em “socorrer” os trilheiros nas ocasiões imprevistas.Por 
fim, porém não menos importante, os mais sinceros agradecimentos à coordenadora 
local, Yasmim Lima, uma mulher diferenciada e apaixonada pelo seu município, que 
despertou nos trilheiros um amor instantâneo por Arez e seus distritos, que motiva-
va a realizar as ações, a olhar para o próximo e seus problemas e a tornar todas as 
vivências verdadeiras lições para a vida.

Não foi fácil, dado a ocorrência de diversos imprevistos e mudanças que não esta-
vam na sua alçada, acontecimentos que a deixavam sem ter o que fazer, mas com sua 
garra, força e determinação ela conseguia realizar “o impossível”, e graças a isso, as 
vinte e duas ações planejadas aconteceram. Realmente “uma mulher diferenciada e 
empoderada” como dizia o trilheiro João Paulo Gomes.

Assim, registra-se fortemente esses agradecimentos, na certeza que o município de 
Arez terá um olhar renovado sobre os seus problemas e potencialidades, a partir da 
passagem do Trilhas Potiguares no referido município.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

“O Trilhas Potiguares torna possível a vivência da prática universitária. Apesar 
de todas as dificuldades, conseguimos levar lições de cidadania para a popu-
lação arezense” (Igor Rodrigues Galvão, Trilheiro).

O trilhas potiguares consolidou a minha formação acadêmica, em especial 
pelo fato de estar no último período de curso. Minha visão sobre a profissão 
que eu escolhi será, a partir de agora, diferente, graças ao Trilhas Potiguares” 
(Luiz Felipe Medeiros, Trilheiro).
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Caiçara do Norte é um município de pequeno porte que integra o litoral norte do Rio 
Grande do Norte, com aproximadamente seis mil habitantes (IBGE, 2010). Destaca-se 
pelas belíssimas paisagens naturais, e por preservar a tradição da pesca artesanal,-
-principal economia do município; característica tal que a faz ser reconhecida como 
a capital da pesca artesanal do Brasil.

Além da pesca, a economia do município é movida pela agricultura, principalmente 
as culturas do melão, banana e goiaba, cuja maioria são cultivos de subsistência, 
como também, pelo comércio e serviços públicos.

Em 2018, a cidade recebeu o Projeto Trilhas Potiguares pela segunda vez, possibili-
tando fortalecer e ampliar as ações iniciadas no ano anterior nas mais diversas áreas 
como: educação, cultura, saúde, ciência social e meio ambiente. Essas atividades 
levaram conhecimento para a população, integrando saberes que são desenvolvidos 
na UFRN por estudantes de graduação, pós-graduação, professores e técnicos ad-
ministrativos.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 1.469

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NUMERO DE AÇÕES - 39

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

As ações desenvolvidas tiveram ampla participação da população, houve poucas 
adequações na programação, graças ao esforço da coordenação do município em 
mobilizar servidores e a população em parceria com a equipe da UFRN. 

O fato de o município receber o Trilhas Potiguares pelo segundo ano consecutivo 
trouxe o amadurecimento sobre o funcionamento do projeto, proporcionando flui-
dez para realização das ações propostas. Em relação às oficinas, destacamos aquelas 
voltadas para a formação continuada para os professores, pois houve a possibilidade 
de troca de saberes a partir do relato das vivências em sala de aula, somando as no-
vas informações expostas nas oficinas e o despertar para novas práticas de ensino. 
As oficinas na área de Educação Inclusiva tiveram bastante participação, tanto dos 
professores, quanto da população. 

Uma das oficinas propunha a elaboração de materiais adaptados para Educação 
Inclusiva a partir de materiais recicláveis como garrafas PET, tampas de garrafas, 
embalagem de ovos, papelão, entre outros. Um dos alunos presentes na oficina era 
deficiente visual e obteve pela primeira vez contato com o Alfabeto Braile. E as pro-
fessoras foram orientadas a buscar mais conhecimento de forma gratuita em canais 
do YouTube.

CONTINUIDADE

Na feira municipal, houve intervenção de educação em saúde para a promoção da 
prevenção ao câncer de pele. Ações dessa natureza precisam ser intensificadas em 
detrimento do alto índice de câncer de pele dos munícipes.
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A cidade possui um potencial turístico pouco explorado, além disso, um dos pro-
blemas ambientais é a inexistência de um aterro sanitário. Atualmente, os resíduos 
são destinados a um lixão a céu aberto. Ações como o ECOPONTO para a coleta 
de materiais potencialmente recicláveis podem trazer soluções em duas frentes: a 
ambiental, diminuindo a quantidade de resíduos destinados aos lixões; e a turística, 
com a confecção de artesanato a partir dos materiais recicláveis, favorecendo, ainda 
, a economia local.

Nas ações realizadas nas escolas, identificamos crianças com comportamento agres-
sivo, que, de acordo com relato dos professores, é um problema presente no dia a 
dia escolar. Portanto, sugerimos a capacitação dos professores para trabalhar ativi-
dades de relaxamento e dinâmicas que promovam um bom convívio social, além do 
estímulo aos esportes e atividades culturais.

É necessário investir em capacitação para os professores em Educação Inclusiva, pois 
há uma alta demanda e os profissionais são carentes de conhecimento nesta área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade de Caiçara do Norte, localizada a apenas 180 km da capital potiguar, pode 
ser caracterizada como um espaço urbano com necessidades formativas de ordem 
social, educacional e ambiental, semelhante a todos os municípios brasileiros que 
não possuem em seu entorno centros de formação em nível técnico. A inserção do 
Programa Trilhas Potiguares para realizar atividades de extensão, nesse espaço, se 
configura como um momento ímpar para troca de saberes tanto para a equipe da 
UFRN (servidores e estudantes) nos quais desenvolvem as ações como para a popu-
lação local. Isso ocorre porque com o espaço escasso do saber acadêmico e diante 
das diferentes dificuldades de infraestrutura que o município apresenta, nossos estu-
dantes puderam compreender que nem sempre em sistemas ideais o homem pode 
desenvolver saber/conhecimento, pois ações relativas à inserção de conhecimento 
sobre sustentabilidade, saúde, diversidade, educação, agricultura e cultura foram te-
máticas exploradas por nossos trilheiros nesse contexto. Esse processo se configura 
de grande importância para a formação profissional dos nossos estudantes e a pro-
dução de conhecimento para a população do município de Caiçara já que muitos são 
os momentos de interação/integração entre ambas as partes. 

É nesse contexto de integração que o programa trilhas potiguares atuou na cidade 
de Caiçara do Norte/RN, desenvolvendo ações voltadas para a formação e capacita-
ção profissional de todos que fazem o município, em especial, para os servidores e 
estudantes, tendo em vista que esse foi o público alvo primário das ações.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“O Trilhas foi muito bom, emocionante, nos ensinou a nunca desistir dos nossos so-
nhos. A colaboração de todos foi muito importante. Quero que venham mais vezes 
pra cá. A apresentação do teatro foi muito emocionante porque nós mesmos (alu-
nos) a criamos, incentivados pelos trilheiros, que nos disseram pra nunca desistir.” 
Claudiane Francyne, estudante de Caíçara do Norte.

“O Trilhas, para mim, abriu um leque de conhecimentos. Dei graças a Deus por ter 
conhecido vocês este ano; vocês deixaram muito conhecimento. Para mim, foi uma 
oportunidade única, agradeço de coração. Gostei de tudo, das brincadeiras, das ofi-
cinas... Estou com dez “diplomas” lá em casa. Além das amizades, cada um de vocês 
ficou um pouquinho em mim, vou levar para o resto da vida, vou sentir saudades, 
com certeza.” Dona Dalva, professora de Caiçara do Norte.
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Carnaubais é um dos 167 municípios do estado Rio Grande do Norte e está localiza-
do no Oeste Potiguar. De acordo com informações do IBGE, tem uma população de 
aproximadamente 11 mil habitantes.

A cidade foi emancipada em 18 de setembro de 1963, mas um acontecimento ines-
perado mudou seu rumo. Por motivo de uma grande enchente, em 1974, os mora-
dores do local foram obrigados a deixar suas casas e se realocar em outro espaço, 
onde hoje é a atual disposição geográfica do centro do município. Entretanto, a ‘an-
tiga’ Carnaubais recebe atualmente o nome de Cidade Histórica, onde ainda resistem 
construções que remetem ao início da formação da cidade. Como também mantém 
a existência de um museu, em que são preservadas memórias e muitas histórias hoje 
contadas pelo professor Carlos Augusto, através de objetos e documentos que nos 
permitem voltar no tempo.

 Quanto ao porquê de seu nome, desvendá-lo não é difícil. Já se é possí-
vel descobrir ao chegar na cidade e notar inúmeras palmeiras de Carnaúba, sendo 
essas umas das principais características desse município que recebe o nome de 
Carnaubais. Tal espécie de planta, além de embelezar os arredores, também é fonte 
importante para a economia local, uma vez que toda sua estrutura pode ter diversas 
funcionalidades, como exemplo, a extração da cera de carnaúba e a utilização da 
palha para a produção de artesanatos.

 Um povo resiliente, considerando os incidentes que marcaram sua história, 
também é constituído por relevantes aspectos culturais e sociais. Estes permitiram à 
equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte vivenciar uma experiência 
interdisciplinar, apreendendo, compartilhando, integrando e interagindo com a rela-
ção entre os diversos saberes nos campos social, cultural, científico, e entre outros, 
durante os sete dias de ações no município.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - CERCA DE 1.147 PESSOAS 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02

NÚMERO DE AÇÕES - 71 AÇÕES.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Nesta edição, conseguimos avaliar um retorno positivo quanto à nossa contribuição 
ao município. Palestras sobre inclusão: apesar de o município já desenvolver políticas 
de inclusão, nas duas palestras em que tivemos a oportunidade de dialogar e refletir 
com os educadores e população em geral, percebemos que os presentes compreen-
deram a importância e a possibilidade de muitos caminhos a fim de incluir o aluno/
criança com deficiência, permitindo uma reflexão das próprias práticas sobre esse 
tema.

  Inclusão tecnológica: o grande e veloz desenvolvimento tecnológi-
co do século XXI tem mudado o modo com as pessoas vivem suas vidas, tornando 
o uso da tecnologia indispensável até para ações mais simplistas. Por esse motivo, 
o conhecimento sobre tecnologia é um campo de estudo e mercadológico em as-
censão, com grandes chances de, no futuro, ser um dos setores com maior nível de 
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empregabilidade. A partir disso, há a necessidade de permitir ao aluno o acesso a 
tais conhecimentos, os quais poderão ser decisivos nas escolhas que farão em seu 
futuro acadêmico ou profissional. Sendo assim, com as ações do Trilhas em Car-
naubais, permitimos dezenas de alunos de escolas públicas conhecerem, por meio 
de aplicativos educativos, como funciona o sistema de programação, levando-os a 
resolução dos desafios apresentados. Também uma oficina de robótica envolvendo 
a reutilização de eletroeletrônicos em desuso e garrafas pet, gerou a confecção de 
carrinhos artesanais que se movimentam com o sistema tecnológico montado. Tais 
atividades incluem e despertam o aluno para a busca de conhecimentos imprescin-
díveis na sociedade da Era Tecnológica.

Conhecimento na zona rural: apesar do cronograma apertado, conseguimos inserir 
atividades em duas escolas da zona rural, uma de ensino infantil, e outra do ensi-
no fundamental 2. Consideramos importante compartilhar conhecimento em locais 
onde, por vezes, algumas oportunidades tardam a chegar. E nessas escolas aborda-
mos desde histórias lúdicas para romper o preconceito a oficinas diversas como fo-
tografia, introdução à programação e de escrita criativa. Foi uma experiência em que 
claramente foi possível perceber a empolgante participação dos alunos, e também 
dos educadores que presenciaram as ações. 

Novas oportunidades para geração de renda: as artesãs, como também outros par-
ticipantes, vivenciaram as oficinas de produção de bolsa-carteira feita a partir de 
papelão; oficina de bolsa para livros; e de pintura stencil em tecido. Eles tiveram a 
oportunidade de adquirir novos conhecimentos para somarem às suas atuais produ-
ções artesanais e assim gerarem mais renda e diversidade de produtos. Outro ponto 
importante para eles foi uma palestra de economia solidária como alternativa ao 
modo de gerir os rendimentos obtidos através do artesanato. Esses conhecimentos 
permitem novas possibilidades, e se colocados em prática, contribuirão para o de-
senvolvimento econômico deles, como também para o da própria cidade.

Por fim, além dessas, dezenas de outras ações cooperaram de algum modo no de-
senvolvimento da população, como a oficina de canto que despertou integrantes de 
um coral e demais participantes a continuarem suas atividades. Durante os sete dias 
de imersão, a população, os trilheiros e todos os agentes envolvidos no processo 
de troca de conhecimento mudam, de alguma forma, por meio daquela nova ideia, 
daquela ciência, daquela experiência, daquele saber popular que chegou até ele.

CONTINUIDADE

Grande parte de nossas demandas teve um direcionamento para a educação. Assim 
ocorreu por considerarmos ser importante a existência de ações e investimentos 
voltados à educação pública brasileira, a fim de alcançar uma melhor qualidade. Sen-
do assim, durante as visitas, levamos conhecimentos os quais não são diretamente 
abordados na composição curricular das escolas, como mídias, tecnologia, oficinas 
de reutilização de materiais - meio ambiente etc. Temas atualmente em evidência 
na sociedade e que cercam a vida dos alunos. E a partir dessas experiências, consi-
deramos ser importante continuar a desempenhar tais ações nas escolas, de forma 
que seja possível levar à sala de aula outros temas relevantes socialmente, além dos 
conteúdos curriculares, mas que também abordem esses conteúdos, porém de um 
modo lúdico e interdisciplinar. Essa seria uma oportunidade de utilizar estratégias 
que favorecem o acesso a conhecimentos e temas da atual realidade social e cultural 
dos alunos, mas que também ensinam o que é necessário à sua formação escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação da experiência, do ponto de vista da equipe de trilheiros, se mostrou 
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intensa, desafiadora, exitosa. Vivenciar, ainda que não pela primeira vez, a imersão 
que o Trilhas Potiguares proporciona, é sempre adentrar no mundo dos saberes, é 
desenvolver o pensar no outro, é saber que sempre há um jeito de fazer sua parte na 
construção de um mundo mais igualitário e justo, é sempre chegar na cidade, mas 
voltar para casa após sete dias com a sensação de dever cumprido e o desejo de 
cumpri-lo novamente.

 Deste modo, apenas com a cooperação de todos os envolvidos, universi-
dade, equipe, município foi possível ter nossas expectativas superadas, nos impul-
sionando para nas próximas vivências, aprimorar, refletir, mudar e inovar com base 
no que já foi realizado. Por fim, só é possível ter a certeza que a experiência dessa 
extensão traz ao trilheiro o cumprimento de um dos principais objetivos da UFRN, o 
de produzir e difundir o conhecimento científico, promovendo assim o desenvolvi-
mento econômico e social.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Discente do curso de Administração, Lucas Macedo Rodrigues:

O Trilhas Potiguares foi de grande importância para mim neste ano, uma vez 
que eu coloquei em prática tudo o que aprendi em faculdade; além de poder 
adquirir novos conhecimentos com a comunidade e com os demais alunos. O 
trilhas é uma troca de experiência inesquecível em que descobrimos habilida-
des que antes não sabíamos possuir. 

Quanto à equipe, os coordenadores foram ótimos, nos apoiando em tudo e 
confiando em nosso trabalho. E a equipe com a qual fui, foi ótima para traba-
lhar, pois sempre se ajudava e fazia tudo o que estava ao seu alcance.

Moradora do município, Cláudia:

O Trilhas Potiguares foi muito bom. Foram experiências novas e com a opor-
tunidade de conhecer pessoas incríveis. Foi um período de muita riqueza para 
o nosso município através do conhecimento de todos. Enfim, só tenho que 
agradecer a todos vocês por me proporcionarem tanta alegria.
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O município originou-se da povoação Cana Brava, situada às margens do Rio Jacu e 
pertencia ao município de Goianinha. Passou a ser distrito de Paz em 1877, denomi-
nado de Cruz do Espírito Santo.De acordo com os dados do IBGE, realizado no censo 
de 2017, a população do município é estimada em 10.702 pessoas.

Câmara Cascudo relata em seu livro, Nomes da terra: história, geografia e toponí-
mia do Rio Grande do Norte (1968), que o nome da cidade foi designado devido à 
plantação de um capim chamado cana brava encontrado às margens do rio Jacu. 
Assim, desenvolveu-se a agricultura e a pecuária com a chegada de habitantes de 
Goianinha e Santo Antônio.

Distrito criado com a denominação de Espírito Santo, pela Lei Estadual n.º 61, de 21 
de dezembro de 1953, subordinado ao município de Goianinha. Pela Lei Estadual n.º 
2.586, de 20 de dezembro de 1959, o referido distrito deixa de pertencer ao municí-
pio de Goianinha, sendo anexado ao novo município de Várzea. Elevado à categoria 
de município com a denominação de Espírito Santo, pela Lei Estadual n.º 2.726, de 
04 de janeiro de 1962, desmembrado de Várzea. Em divisão territorial datada de 31 
de dezembro de 1963, o município é constituído do distrito sede. 

O Trilhas Potiguares busca caminhos que possam permitir maior interação entre 
UFRN e municípios do RN, através de propostas fundamentais a fomentar sua inser-
ção social e aumento de sua articulação no município. As ações contidas nos dife-
rentes enfoques temáticos materializaram-se através de projetos específicos, que fo-
ram agregados a outros, identificados como necessários no decorrer das atividades 
orientadas de forma que levassem em consideração as demandas solicitadas pelos 
gestores do município, nomeadamente a questão da promoção social, inserindo po-
líticas direcionadas ao desenvolvimento educacional, de acordo com o contexto so-
ciocultural e ambiental em que se realizaram, de forma que estimulou a organização 
social com a participação de todos. Também proporcionou a educação ambiental, 
a educação em saúde, a inovação tecnológica, a geração de renda e a melhoria da 
qualidade de vida da população

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Cerca de 2.500 pessoas.

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 12 discentes 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 10 cursos de graduação.

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02 coordenadores

NÚMERO DE AÇÕES – 26 ações

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

O Trilhas Potiguares deixou sementes para que aqueles que participaram dando con-
tinuidade às ações que foram apresentadas, e que serviram para o bem-estar da 
comunidade.  Através da oficina Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, a edu-
cação alimentar permitiu que o tema abordado atingisse as áreas de atuação dos 
participantes, constituindo-se como uma iniciativa de extrema importância para a 
conscientização de pessoas de diversas faixas etárias sobre os hábitos corretos, ma-
nuseio e manipulação dos alimentos de acordo com o seu interesse e emprego dos 
conhecimentos adquiridos.   

Na palestra sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s); os estudantes 



aprenderam como elas se manifestam, a maneira correta de prevenção, como usar 
os preservativos. A partir da atenção e interesse dos adolescentes, percebemos que 
as informações irão surtir efeito no decorrer da vida de cada um. 

As oficinas que trataram de Organização de Acervos Bibliográficos e Arquivísticos, 
em conjunto com a oficina de Higienização de Acervos, plantou sementes para que 
os funcionários de bibliotecas e arquivos, possam alimentar os trabalhos já iniciados 
para a organização e preservação dos mesmos. A preservação dos acervos produ-
zidos no município serão de grande importância para a história do município de 
Espírito Santo. 

As palestras da oficina de Planejamento de Aulas para professores abordou o tema 
que trata de um documento educacional, o Projeto Político-Pedagógico (PPP). A 
partir das reflexões adotadas nas atividades, percebeu-se, em algumas escolas, a 
autonomia nos docentes das escolas, os próprios professores têm condições de de-
senvolver o PPP de suas escolas. Apenas precisavam de reciclagem.

A técnica do projeto “Pau e Lata” foi muito bem recebida pelos estudantes.  Foi 
passado às crianças e adolescentes a noção de música simples e fácil criação. Os 
instrumentos podem ser feitos partindo da reciclagem, dando novos usos a objetos 
que iriam para o lixo, bem como promover o trabalho em conjunto. Os alunos que 
participaram da oficina foram bem interessados e responsáveis, percebeu-se que 
podem dar continuidade ao aprendizado que receberam durante esta oficina.

Nas oficinas sobre educação alimentar percebeu-se muita interação por parte dos 
participantes. Segundo as informações obtidas dos participantes, todas as formas 
de tratamento da alimentação podem ser adotadas na vida familiar. Esta oficina teve 
um bom resultado, levou soluções e sanou dúvidas dos participantes, deixando-os 
satisfeitos. 

As ações direcionadas ao público infantil e maior idade foram recebidas com muito 
entusiamo por parte dos participantes. Novos jogos para despertar o interesse do 
aluno em sala de aula e enriquecer as ferramentas de trabalho do profesor, orien-
tação postural, oficina de fotografía em dispositivos móveis, história e confecção 
de boneca Abayomi, além da reciclagem que estimula a consciência ambiental, (a 
importância da preservação e da não poluição). Também foi abordada a reutilização 
de materiais para produzir novos objetos, esse tema também se apresentou com a 
oficina de Pau e Lata que levou a música para os jovens. Os idosos foram os mais 
interesados pelas novidades das atividades físicas, e noções de como melhorar a 
saúde mental e qualidade de vida. Os jovens receberam ações para melhorar o seu 
desempenho em sala de aula e em grupo, como atividades físicas, a pintura com café 
que ajuda na concentração e imaginação do participante. A atividade de artesanato 
gerou interesse em um pequeno grupo de senhoras do CRAS, através da produção 
de chinelos com pedrarias.

Todos precisam de estímulo para a sua evolução e todo trabalho precisa de co-
nhecimentos para seguir com o seu desenvolvimento técnico no dia a dia e para o 
bem-estar social. 

 CONTINUIDADE

A atividade física para idosos com a técnica Quigong (ChiKung), foi repassada para 
pessoas área da saúde que pode ser trabalhada diariamente, pois tem a função de 
prevenir doenças, dores musculares e torções.

As Escolas podem manter os Jogos Matemáticos em conjunto com o Origami e o Tan-
gram. Eles ajudam a memória, raciocínio, motricidade, matemática, geometria plana e 
trabalho em equipe. Eles podem ser adaptados à realidade de cada faixa etária.

A atenção às ISTs trabalhadas com os adolescentes com criação de pontos de ajuda 



que não lhes provoquem constrangimento. Organização das bibliotecas e arquivos 
públicos seguindo as orientações que foram aplicadas nas ações. Decoração de chi-
nelos com pedrarias e implementação do projeto Pau e lata com orientação dos 
responsáveis pelo projeto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da semana, todas as ações foram apresentadas com determinação e zelo. 
Foi necessário levar algumas delas a outros locais e horários improvisados para que 
não se deixasse de atender às solicitações feitas à coordenação para aplicá-las em 
determinados locais e públicos, estas foram atendidas com muito prazer. 

A nossa equipe foi muito eficiente e criativa. Foram verdadeiros trilheiros: inteligen-
tes, pacientes e com jogo de cintura. Com certeza, nós aprendemos muito um com 
o outro em tão pouco tempo e deixamos boas experiências para a comunidade do 
município de Espírito Santo. Muitos agradecimentos a todos.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Ellen Maria de Lima, Educação Física

 “É uma recompensa ver que o que você tentou passar em atividades e oficinas 
causou mudança na vida e na perspectiva de alguém. Enquanto me forma 
como professor, cresço como pessoa, conhecendo histórias, culturas, pesso-
as, realidades e vivências diferentes, enquanto estive nessa cidade, com uma 
equipe que fez muito, em tão pouco. Vendo tudo isso, cada coisa em mim mu-
dada, criando laços e tendo novas experiências, esse Trilhas foi inesquecível”.

Natália Beatriz França de Lucena, Fonoaudióloga.

“É difícil transmitir toda a emoção de conviver com essa equipe e com o cari-
nho da comunidade. Percebo que devemos quebrar essa ponte da formalidade 
quando falamos sobre pessoas e relações interpessoais. A experiência foi ma-
ravilhosa, nem consigo descrever o tanto que aprendi e evoluí na visão pessoal 
e profissional. Quem participa do trilhas já é uma pessoa diferente e quer 
fazer a diferença em meios a tantos obstáculos vivenciados nas diversas áreas. 
Levarei para a vida, todo o aprendizado e sempre tentarei levar um pouco do 
trilhas aonde eu for. A partida é sempre a mais dolorosa, mas mesmo nesse 
sofrimento formamos laços bem amarrados que seja, espero, para toda vida”.
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Ao caminhar por essas terras, sendo eu o estrangeiro, peço licença para contar meu 
encontro, ó Iracema. Seu nome vem do Guarani e significa “saída do mel”. Ora, se 
não foi onde encontrei a doçura mais sensível. Onde abelhas jandaíra produzem um 
ouro comestível. Percebi tantos ventos que nem todos moinhos de tua terra foram 
capazes de conter. Nem o teu chão fértil de frutas e flores foram capazes de des-
crever. Tampouco teus buracos na terra, onde a vida reverbera em meio a escuridão. 
Nada disso faria sentido sem o povo no qual em ti habita. Descobri que tua magia se 
encontra nas mãos calejadas do campo, no suor do empenho do novo, nos sorrisos 
cordiais do povo e na verdade de suas crianças.

Enquanto caminhavas pelo sertão de suas veredas de vida, a natureza se expres-
sou no íntimo do meu ser como se todos fôssemos apenas um. Ao estar em tuas 
cavernas, eu percebi que devemos falar sobre os espinhos, as pedras pontiagudas, 
as fendas profundas, a escuridão de incertezas. Só assim perceberemos o que tens 
a perecer e o que podes oferecer. Saber que esse sertão era um oceano, não me 
faz te diminuir em tua aridez. Pois tua grandeza me encanta e me faz perceber até 
o cinza do calcário no teu terreno. Como sua rocha, por mais sólida que seja, não 
resiste ao molde do tempo, das intempéries. Por isso, diz a teu povo que te guarde 
com esmero.

Um de seus encantos está em tua diversidade, por ter pedras de todos os sentidos: 
polidas ou pontiagudas, redondas ou irregulares, pequenas ou grandes, cinzas ou 
coloridas, observei algo em comum: a sua solidez. Todas estão interligadas de algu-
ma forma e integrantes de algo superior que foram algo grande e bonito. São muitos 
espinhos no caminho, sendo preciso ter cuidado porque qualquer deslize pode ser 
responsável por uma dor, por um momento desagradável. Além do que, existem 
buracos que podem provocar quedas fatais. Sendo assim, ó Jandaíra, quem não está 
disposto a enfrentar tudo isso, a não te preservar e respeitar, não vivenciará momen-
to de apreciação de tua beleza. Pois já anda a Iracema e pode ser que não volte mais.

(por Raul Brener)

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PUBLICO ATENDIDO - 2.533

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 11

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 01

NÚMERO DE AÇÕES - 52

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

A participação dos munícipes foi intensa tanto em número como no quesito de en-
volvimento, inclusive cabe ressaltar que, dentro desses números acima, o público 
se repetia entre as diversas ações. Tornou-se evidente que as ações desenvolveram 
capacidades latentes de todos os envolvidos, fossem trilheiros, gestores ou comu-
nidade. Promovemos o poder de autonomia de cada pessoa que se relacionou de 
alguma forma com o Trilhas, por exemplo: não há professores de capoeira nem de 
teatro na cidade, mas identificamos potenciais instrutores que têm interesse sufi-
ciente para iniciarem projetos e, com estudo e prática, conseguirem a médio e longo 
prazo dar continuidade ao que iniciamos. Os atendimentos em saúde e assistência 
social foram além de alcançar um bom número, a interação e o retorno foram qua-
litativos, o cuidado e a compreensão da importância da prevenção e mudança de 
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hábitos foram evidentes. As abordagens e temas que tratamos com crianças e ado-
lescentes, nas escolas e nas ruas, foram bem recebidas em sua maioria e alcançamos 
uma eficácia além do esperado no tocante à conscientização e questionamento de 
comportamentos. Em toda a área rural que trabalhamos fomos extremamente bem 
recebidos, houve sensibilidade e acolhimento de ambas as partes e isso facilitou o 
sucesso dos trabalhos. A troca de saberes foi emocionante e intensamente estimu-
lada, todos tiveram contatos enriquecedores, no Trilhas Potiguares, em Jandaíra, se 
criaram laços pra toda uma vida.

CONTINUIDADE

A gestão tem interesse em nosso retorno para continuidade de atividades artísticas, 
culturais e ambientais. Estudam a viabilidade da criação de núcleos permanentes 
que envolvam a valorização da cultura através, por exemplo, da música e do teatro, 
como também a visitação a pequenos produtores rurais e residências onde há quin-
tais produtivos para fins de estudo, pesquisa, acompanhamento e aperfeiçoamento 
contínuos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações interpessoais e a humildade em saber lidar com as pessoas, preocu-
pando-se em se ajustar à realidade da comunidade, são fatores tão importantes 
quanto meses de planejamento e o apoio da UFRN e dos gestores; a deficiência em 
quaisquer desses aspectos prejudica consideravelmente toda a semana de ações. 
Felizmente, obtivemos sucesso no Trilhas Potiguares Jandaíra 2018 por contar com o 
esforço de cada um que se envolveu, independente de qual forma: fosse uma palavra 
amiga, um incentivo diante de inseguranças, o acompanhamento irrestrito e eficaz, 
sensibilidade ao se deparar com as dificuldades na vida dos moradores, gratidão pe-
los saberes partilhados. Em momentos assim, quando retornamos aos nossos lares 
com o coração aberto, cheio de boas lembranças e novas amizades, temos certeza 
da enorme diferença que um programa de extensão como o Trilhas Potiguares faz 
na vida de todas essas pessoas que partilharam experiências, que influenciam nosso 
caráter, vivências inesquecíveis, únicas, incríveis e transformadoras.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Superamos nossas expectativas, tivemos a reflexão sobre a importância da ar-
ticulação da Universidade com as esferas públicas, reforçando a noção de que 
a realidade é muito mais complexa do que como nós vemos na literatura, na 
academia - que precisamos ter um olhar crítico e cuidadoso com ela. O senti-
mento que fica é de gratidão. Gratidão pela recepção, pelo comprometimento 
da equipe e a ajuda mútua, por todo o conhecimento compartilhado e adqui-
rido, pelos saberes construídos a partir dos diálogos com os munícipes, pelo 
programa de extensão agregar tanto na nossa formação profissional quanto 
na formação pessoal.

(Eloyse Valéria da Silva, trilheira de Serviço Social)

Foi um prazer trabalhar um pouco junto com vocês, saibam que vocês vão, 
mas deixarão saudade. Deixo uma frase que eu gosto muito de dizer: sintam-
-se em casa fora de casa. Sempre que quiserem vir, podem entrar em contato, 
a casa não é grande, mas cabe todo mundo.

(Klébio José, jandairense)
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 O município de José da Penha está situado na região do Alto Oeste Potiguar, distan-
te 421 quilômetros a oeste de Natal, a capital do estado. Ocupa uma área de apro-
ximadamente 118 km² e sua população no censo de 2010 era de 5.868 habitantes, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo então o 101º 
mais populoso do estado.

Antigo povoado da Mata, o município foi criado em 31 de dezembro de 1958, des-
membrado de Luís Gomes. O nome foi escolhido pela população local e é uma refe-
rência ao capitão José da Penha Alves de Souza. Administrativamente, o município é 
formado pelos distritos de José da Penha (sede) e Major Felipe. O padroeiro de José 
da Penha é São Francisco de Assis, cuja festa ocorre no final de setembro e início de 
outubro.

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

• PÚBLICO ATENDIDO – Cerca de 500 pessoas

• QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 15

• QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

•QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

• NÚMERO DE AÇÕES – 19

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) – 
AÇÕES

As atividades que culminaram na apresentação teatral, desde o planejamento de 
nossas ações, foram centrais. Visou uma maior tomada de consciência da população 
a respeito da história do Capitão José da Penha, cujo nome foi escolhido para de-
signar o município. A pesquisa histórica, iniciada meses antes, deu subsídios para o 
texto teatral, para a sonoplastia, para a preparação do cenário, da indumentária e da 
maquiagem, envolvendo um grande número de discentes.

CONTINUIDADE

Medição de Glicemia na Feira: semanalmente, às quartas feiras, já que a população 
muito elogiou a atividade. Para tal, bastaria uma organização da Secretaria de Saúde.

Teatro: a demanda pelo teatro nos foi feita já em função de um projeto anterior 
ocorrido no município. Muitos alunos da escola e outros membros da comunidade 
participaram ativamente, fortalecendo os laços entre eles e o desejo pela expressão 
artística. Ao final, foram convidados pela secretaria de cultura para repetirem a apre-
sentação em algumas escolas do município no decorrer do ano.

Trilhando Fotos: o grupo de estudantes que saíram pela cidade a fotografando ob-
teve um muito bom resultado artístico e reflexivo a respeito do município. O grupo 
manifestou interesse em continuar a publicação das fotos na conta (Instagram), ini-
ciada pela equipe da Comunicação. Cinema na Praça: essa atividade reuniu um bom 
número de pessoas e poderia ser organizada pela prefeitura, já que a cidade não 
conta com sala de projeção de filmes.
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Oficinas de Artesanato: o público participante do CRAS foi o alvo das propostas de 
artesanato, mas percebemos um grande número de crianças que também vieram 
para participar das atividades. Pensar ofertas para as crianças (demanda que não nos 
veio), enquanto trabalha-se com os adultos, seria um projeto com relevância social.

Propostas na Zona Rural: esta foi a área do município que se revelou mais carente de 
atenção por parte da prefeitura. Todas as atividades lá oferecidas foram muito bem 
recebidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão do suicídio nos pareceu um tema a ser trabalhado, pois percebemos haver 
um alto índice de depressão no município. No período de uma semana que estive-
mos na cidade duas pessoas se suicidaram. Soubemos que essas situações já vinham 
ocorrendo com alguma frequência, e percebemos um tabu que circunda o tema no 
local. Deixamos como uma sugestão de questão a ser trabalhada pelo município.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

“A gente tá feliz porque está dando certo e acompanhando os registros do que 
está acontecendo, estamos muito felizes. Surpreendentemente eu já respondi 
umas dez pessoas sobre a programação. Eu fico surpresa, ao mesmo, tempo 
por ter despertado na população esse interesse de participarem das ativida-
des, da programação”.

Lourdes Jácome, Secretária de Cultura e Turismo – José da Penha/RN.

“Foi muito bom, divertido. Essa oportunidade de confraternização, de rever os 
amigos pra ensaiar, foi muito bom. A melhor parte foi aprender as técnicas 
de teatro que puderam ser aplicadas na peça e que são ensinamentos que a 
gente vai levar para o futuro”.

Guilherme Fontes, aluno do 3º ano da Escola Estadual Vicente de Fontes.



RE
LA

TÓ
RI

O
 A

N
U

AL
   

 T
RI

LH
AS

 P
O

TI
G

U
AR

ES
  -

  2
01

8

45

AU
TO

RE
S:

 A
N

D
RE

 T
AV

AR
ES

 D
U

AR
TE

 E
 T

IA
G

O
 L

IN
CK

A 
D

E 
SO

U
SA



RELATÓ
RIO

 AN
U

AL    TRILH
AS PO

TIG
U

ARES  -  2018

46

 Lagoa Salgada é um município do estado integrante da microrregião do Agreste 
Potiguar, situado há cerca de 60 km de Natal (capital do Estado). Foi fundada em 26 
de março de 1963, desmembrado do município de Januário Cicco. Segundo infor-
mações do censo de 2010 do IBGE, possui cerca de 7.565 habitantes, numa área de 
79,515 km2.  Faz limite com os municípios: Serrinha, Lagoa de Pedras, Boa Saúde, 
Monte Alegre e Vera Cruz.

Durante a experiência com a cidade e sua população, foi possível observar que a 
economia da cidade se baseia na agricultura, principalmente com o cultivo da maca-
xeira e seus produtos derivados, tais como a goma. O comércio é bem variado, maior 
do que em muitos municípios de mesmo porte. Além dos servidores da prefeitura. 
Pela proximidade com algumas cidades maiores, como Monte Alegre, Parnamirim, 
Macaíba e até mesmo Natal, existem pessoas que trabalham nessas cidades durante 
o dia e retornam de noite para Lagoa Salgada, onde moram. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO –1.540 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN –18 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 17 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 coordenadores.

NÚMERO DE AÇÕES –35 atividades aproximadamente

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

O município de Lagoa Salgada recebeu o Programa Trilhas Potiguares no ano de 
2013. Ao longo da semana realizamos diversas atividades, envolvendo as áreas de 
educação, meio ambiente, cultura, trabalho, renda, saúde, dentre outras. Ao todo, 
podemos considerar exitosa a experiência do Trilhas na cidade de Lagoa Salgada 
esse ano de 2018, principalmente pelo apoio incondicional do coordenador local, 
Jefferson Roberto, que não mediu esforços para resolver todas as pendências da 
prefeitura.

CONTINUIDADE

Os projetos da saúde são passíveis de continuidade, principalmente os de moni-
toramento da escovação das crianças, as quais tem sua saúde bucal em situação 
delicada. Outra atividade que nos permite acompanhar e continuar é a efetivação do 
grupo artístico de dança e teatro da cidade, formado por uma maioria de jovens do 
ensino fundamental e médio de Lagoa Salada.

Mais um ponto de bastante futuro é a efetivação do Badminton como prática efetiva 
de esporte no município. Deixamos uma pequena estrutura montada no ginásio da 
cidade, e os jovens já demonstraram total interesse com a prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período de execução do projeto este ano, conseguimos nos reinventar, 
criar e superar limites.

Nós desenvolvemos muitas iniciativas que contribuem para a valorização da vida de 
cada habitante e necessitamos retornar para dar contunuidade  no desenvolvimento 
das atividades que visam contribuir nesse processo mudanças de hábitos.

Gostaria de ressaltar a importância do Programa Trilhas Potiguares para o município, 
para a população do mesmo, para os alunos participantes bem como para os co-
ordenadores. É uma experiência gratificante, que nos agrega valor, favorecendo no 
crescimento enquanto indivíduo, bem como um crescimento profissional. 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Como costumo afirmar, o Trilhas Potiguares é o melhor projeto de extensão da 
UFRN. Primeiro, porque nele há a possibilidade de juntar pesquisa, ensino e 
extensão em apenas uma atividade. Além disso, o ato de sair da Universidade 
e se deparar com outra realidade é algo extremamente enriquecedor para 
os estudantes. O convívio com outros universitários, das diversas áreas da 
Universidade, também permite esse crescimento pessoal e profissional para 
todos. O Trilhas é, de fato, viciante. A intensidade, a harmonia, o crescimento, 
a vontade de fazer o bem, as amizades, irmandades, parcerias, pessoas, tudo. 
Tudo do Trilhas é intenso e lindo. Apesar de todas as dificuldades, a equipe 
não para, não desiste. Esta é a 2ª vez que participo do Trilhas e sempre saio 
outra pessoa no final. O trilhas é aquela parte da vida que nos faz passar pelo 
antes e depois do Trilhas, e isso é fascinante. Sou muito grata por mais uma 
oportunidade e espero ir sempre que possível. O Trilhas faz querer mudar o 
mundo, além de querer mudar, o Trilhas prova que é possível mudar, e mudar 
agora, hoje, nesse instante. Acho que essa é uma das maiores qualidades do 
Trilhas. O poder da transformação. A possibilidade de mudanças.

Faltam palavras para elogiar esse projeto lindo que faz estudantes, docentes e 
servidores da UFRN terem orgulho de fazer parte dessa instituição. Pois é as-
sim que saímos do Trilhas: orgulhosos. Orgulhosos do que fazemos e honrados 
pela oportunidade única de mudar alguma coisa.

(Allyne Camylla Paz)

“Os meninos me fizeram ter uma semana de coisas que nunca pensei fazer, 
dancei, sorri, refleti sobre mim e meu trabalho”. 

(Dacilene – equipe de organização local).
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O município Lagoa de Pedras está localizado na microrregião do Agreste Potiguar, 
no Estado do Rio Grande do Norte (RN), a uma distância de 51 quilômetros da capi-
tal. Possui uma área de 188 km2 e densidade demográfica de 59,40 hab/km².

Lagoa de Pedras se tornou um município em 10 de maio de 1962, através da lei nº 
2.779.  Seus limites se dão com as cidades de Brejinho, Monte Alegre, Lagoa Salgada, 
Boa Saúde, Santo Antônio e Serrinha. Conforme o censo realizado pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2010, sua população era de 6.989 
habitantes. Atualmente, estima-se que o número de habitantes seja de 7.579. 

A economia local gira em torno da agricultura e da pecuária. Além disso, os artesãos 
produzem esteiras, chapéus e vassouras provenientes da palha da carnaúba.

Conforme dados do IBGE, o salário médio mensal em 2016 era de 1.5 salários míni-
mos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 4.8%.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Lagoa de Pedras é de 0.553 segundo 
o IBGE (BRASIL, 2017), considerado, portanto, de médio desenvolvimento.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 3.436

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 100

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

Nós realizamos ações de conscientização sobre diversos assuntos: drogas, sexuali-
dade feminina, bulling, meio ambiente, dentre outras. O que nos impressionou foi 
a participação da população, todos estavam empenhados em apreender algo novo. 
Notamos que alguns deles precisavam especificamente ser ouvidos e poder se ex-
pressar, encontramos novas necessidades que o município necessita suprir e fizemos 
nosso melhor durante o período em que estivemos no município.

CONTINUIDADE

Ações de Meio Ambiente, especialmente as relatadas no bloco de atividades da te-
mática, tais como: realização de oficinas e capacitação dos agricultores quanto a 
técnicas de tratamento de água, pois utilizam água de uma lagoa próxima e do 
caminhão pipa; realização de uma capacitação quanto a utilização dos agrotóxicos 
– conscientização quanto à segurança e saúde dos trabalhadores além da utilização 
da dosagem correta; palestra sobre noções de empreendedorismo, visto que na co-
munidade há a fabricação de vassouras a partir do extrativismo.

Formação de Professores na área de Saúde Mental, bem como continuidade do tra-
balho sobre bullyng, educação sexual e saúde mental com os estudantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todos esses dias e atividades, percebemos um envolvimento muito intenso 
de todas as pessoas que estavam participando. Algumas pessoas participaram de 
todas as atividades, muitas crianças se dispuseram a nos ajudar ao longo dos proces-
sos, principalmente nas atividades de pintura. Foram experiências muito ricas, tanto 
para nós como para aqueles e aquelas que estavam participando.

RELATOS

“O Trilhas Potiguares 2018 teve um significado muito especial para mim, por 
diversos motivos, mas, principalmente, pelos afetos que foram criados de ma-
neira natural e simples. Seja entre as pessoas do grupo, seja entre o grupo e a 
população como um todo. Desde o primeiro dia todos nós, equipe de trilheiros, 
nos demos muito bem, e o maior indício de nossa união foi que fazíamos tudo 
juntos, não haviam grupinhos ou separações, estávamos em todos os momen-
tos uns ao lado dos outros. Acredito que a afinidade que se estabeleceu entre 
nós foi facilitadora e gerou uma potência ainda maior para o trabalho que 
iríamos realizar na cidade durante a semana.

Em meio a toda essa explosão de trocas e afetos, as atividades, que fiz junto 
com Karol, foram acontecendo e sendo palco de coisas muito maiores. Fize-
mos questão de dar uma atenção maior para as crianças e jovens que eram 
considerados os mais trabalhosos da escola, aqueles que “não tinham jeito” 
todos negros, vindos de realidades muito difíceis, vítimas de inúmeras violên-
cias familiares, policiais... Que só precisavam de alguém que lhes desse aten-
ção. Descobrimos artistas, poetas, desenhistas, escritores, músicos. Ao longo 
da semana foi evidente suas mudanças de comportamento e percepção da 
realidade.

Saímos de lá com o coração bem apertadinho, já morrendo de saudade de 
todas essas pessoas que conhecemos e com muita vontade de voltar.  Sem dú-
vida alguma, Lagoa de Pedras marcou nossas vidas, tanto quanto marcamos 
a vida de seus moradores. ”

Trilheira Gaby - Serviço Social 
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No dia 11 de maio de 1962, Lagoa Dant’a – RN foi desmembrada de Nova Cruz – RN 
pela Lei n.º 2788 sancionada pelo então Governador do Estado, Aluízio Alves, tor-
nando-se um novo município do Rio Grande do Norte. No entanto, sua ocupação 
pela posses das terras é bem mais antiga. O crescimento da população existente na 
região se deu do final do século XVIII com o aparecimento de fazendas e gado estra-
tegicamente posicionadas à beira de lagoas. 

Toda sua história de povoação é recente, com impulso do século XX, mais preci-
samente do governo de Ferreira Chaves (1914 – 1919), ou no final do governo de 
Alberto Maranhão, com a construção de estradas articulando os lugares mais povo-
ados com aqueles que se firmaram na rede urbana de Lagoa D’anta – RN. 

A partir desse período, o desenvolvimento do município foi impulsionado com a 
construção de estradas integrando o município de Nova Cruz – RN, ao qual Lagoa 
D’anta pertencia, e as outras cidades do Rio Grande do Norte. 

A história de Lagoa D’anta – RN, começa a partir de 1875 (século XIX), com a chegada 
do Senhor Narciso da Silva em nosso município, que veio da Região do Seridó, do 
Rio Grande do Norte, fixar morada neste município. Aqui chegando, instalou-se na 
localidade denominada Pau Queimado. 

A cidade de Lagoa d’Anta está localizada no Agreste Potiguar do Rio Grande do 
Norte, possui uma área de 106 Km², sendo seu acesso realizado pelas rodovias BR-
226, RN-093 ou BR-101. Ao norte, limita-se com a cidade de São José de Campestre 
e Santo Antônio; ao sul Nova Cruz e Santo Antônio; ao leste, Santo Antônio e Nova 
Cruz e ao Oeste Passa e Fica e Serra de São Bento. A sede do município encontra-se 
a uma altitude média de 154 m em relação ao nível do mar. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)   

PÚBLICO ATENDIDO - 1865 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 12 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 09 

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 02 

NÚMERO DE AÇÕES - 70 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

O envolvimento dos jovens em todas as ações; 

Todas as ações foram desenvolvidas a contento; 

O município acolheu a equipe do trilhas de braços abertos; 

Todas as demandas partidas do município foram atendidas. 
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CONTINUIDADE 

• Dança

• Coral 

• Banda Fanfarra 

• Formação dos pedagogos 

• História Cantada 

• Hortas Escolares 

• Técnicas de Pintura e grafite 

• Geloteca 

• Introdução à fotografia 

• Primeiros Socorros 

• Pinturas em panos de prato 

• Criação de brinquedos material reciclável como material pedagógico 

• Mostra de Esportes 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

“Para mim, foi uma experiência maravilhosa porque ministrar oficina de pri-
meiros socorros era uma coisa que eu já fazia pelo meu projeto de pesquisa e 
de extensão. E fazer isso de forma voluntária para a população de uma cidade 
totalmente diferente da que eu vivo torna a experiência incrível e enriquece-
dora, além de ser surpreendente. Porque acredito que a gente acaba fazendo 
uma grande diferença na vida das pessoas e é uma troca de conhecimento 
muito grande com a população e nossos colegas de outras áreas, aprendemos 
muito uns com os outros, e um pouco do trabalho e profissão do outro, então 
foi maravilhoso”.

Sara Porfidio, 23 anos, estudante de Enfermagem e primeiro Trilhas. 

“O trabalho do Trilhas foi muito importante para comunidade porque está 
tendo muita violência e acabou sendo uma semana de paz e aprendizado 
para vários jovens que não tem oportunidade. Vocês chegaram e trouxeram 
isso e eles estão vendo com outra visão, estão percebendo possibilidades que 
antes não percebiam. Então essa semana foi maravilhosa. A presença do Tri-
lhas aqui, foi muito boa mesmo. Vocês chegaram e trouxeram isso. Achava 
que o Trilhas era outra coisa, mas descobri que vocês são capacitados e fize-
ram um trabalho excelente que não vai ser esquecido tão cedo… ou nunca!” 

Ricardo Augusto da Silva, 39 anos, cozinheiro, decorador, jardineiro.
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Patu é uma cidade encantadora, localizada na Zona Oeste do estado, 300 km da 
capital, no sopé da Serra do Lima. Sua história guarda vestígios ainda pouco pesqui-
sados de ocupações pré-coloniais (com os registros rupestres nas comunidades de 
Jatobá, Traíras e Rajada) e da colonização vinculada ao ciclo dos currais, que expul-
sou os índios cariris e assentaram as primeiras casas, ainda no século XVII. Também 
vinculada à memória ferroviária, com a estação de Patu, que era parte do trecho 
Mossoró-Souza.

Atualmente, Patu tem uma economia voltada para atividades de agricultura e pecuá-
ria, além do setor de serviços. O Santuário do Lima é um dos pontos religiosos mais 
importantes, sendo considerado uma das 7 maravilhas do Rio Grande do Norte. A 
prática do voo livre a partir da Serra do Lima atrai esportistas de todo mundo nos 
voos de ‘paragliders’.

O município de Patu tem uma prefeitura organizada e com capacidade de realização 
de parcerias e projetos com a UFRN. A experiência no município foi exitosa tanto 
para os trilheiros como para os moradores. O jogo do afeto é uma dinâmica.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 1.881

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 7

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 7

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 24

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)

Durante a reunião, ficou decidido que “afeto” seria o tema norteador dos trabalhos 
a serem desenvolvidos no município. A questão do afeto já era objeto dos estudos e 
práticas da professora Naira Ciotti, e serviu de linha na tessitura das questões subje-
tivas das atividades do programa em Patu.

As propostas foram integradas no tema do “Afeto (con)vida” com dança, narrativas 
biográficas em formato de rádio, montagem de um museu colaborativo, colóquio 
acadêmico, fotografia, valorização da vida, entre outras. Destacou-se a “Charrete: 
o jogo dos afetos”. O Programa Trilhas Potiguares estimulou a população de Patu, 
através de seus estudantes, a refletir sobre os temas e problemas do município. A 
ideia foi de propor uma gincana de projetos, em que o ganhador seria o grupo que 
melhor identificasse uma questão na cidade e sugerisse uma solução criativa para o 
problema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O município de Patu tem uma prefeitura organizada e com capacidade de realização 
de parcerias e projetos com a UFRN. A experiência no município foi exitosa tanto 
para os trilheiros como para os moradores. O jogo do afeto é uma dinâmica que 
pode ser expandida para outras experiências do Trilhas Potiguares, pois trabalha com 
os pilares da extensão.
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA

“O Trilhas Potiguares proporcionou momentos incríveis de contato com uma 
comunidade receptiva e disposta a compartilhar conhecimentos, experiências 
e vivências que são de grande proveito para a formação de todos os partici-
pantes.

No campo dos estudos jurídicos, voltamos à Universidade com a certeza do 
quão importante é a aproximação do estudante com o público, a fim de co-
nhecer os traços culturais, os costumes e até mesmo as práticas corriqueiras 
de uma comunidade; a fim de tentar influenciar e até mesmo promover novas 
ideias propositivas, para que a preservação de elementos como o meio am-
biente, a cultura e a prática da cidadania sejam constantes.

Sempre considerando que a principal forma de mudança pode e deve partir 
de dentro pra fora das respectivas comunidades visitas pelo projeto, a exemplo 
da experiência adquirida com o método da charrete em 2018, o qual certa-
mente será exemplificado por outros colegas. Portanto, tivemos uma edição 
exitosa que certamente deixará um legado comum e boas recordações.” Ítalo 
Felipe – discente de Direito da UFRN.

“A minha experiência com as Trilhas Potiguares foi uma das melhores. Eu 
aprendi muito! Fiquei fascinado com o tanto de conhecimento que o pessoal 
trouxe para a minha cidade. Após a passagem do “trilhas”, tudo mudou em 
minha vida. Ajudou nossa escola: as várias palestras e o trabalho em equipe. 
As coisas que eu não sabia e me possibilitaram ver mais longe e pensar no 
futuro. Pensar diferente. Isso é magnífico e essa foi minha experiência com 
o Trilhas Potiguares. Eu tenho muito a agradecer.” Jaedson Moura Júnior. 14 
anos. Ginásio Comercial de Patu.
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Pedra Preta é uma cidade pequena e pacata, localizada na microrregião de Angicos. 
Sua área territorial de 276 km² possui uma população de quase 3 mil habitantes. Foi 
criado em 1963, mas seu processo de povoamento se iniciou com a construção de 
uma ferrovia, hoje desativada. A estação ferroviária foi inaugurada em 14 de novem-
bro de 1913. A principal relação econômica se dá entre os comércios de Lajes e João 
Câmara.

Consideramos que o projeto foi muito enriquecedor para a comunidade e para os 
participantes da Universidade (alunos e coordenadores). O retorno à comunidade é 
fundamental para a consolidação das atividades e fortalecimento dos laços dentro 
da comunidade e entre a comunidade e a Universidade.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 1.330

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 10

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 6

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES – 39 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) -

Reativamos a banda de música da cidade. Durante toda a semana, houve atividades 
relacionadas com afinação dos instrumentos e ensaios com alunos, ao final da sema-
na a banda estava toda montada e houve apresentação no mercado público munici-
pal e um cortejo pela cidade, atraindo grande interesse da população. Os estudantes 
se mostraram determinados a continuar com as atividades da banda.

Uma atividade não prevista, a capoeira, mostrou seu potencial transformador quan-
do o berimbau tocou pela primeira vez. A maioria dos presentes nunca tinha visto 
um e não sabia do que se tratava. A atividade surgiu da necessidade de entreter os 
vários alunos presentes que estavam lotando outra atividade que estava ocorrendo 
no momento. Foram mostradas diversas músicas do conhecimento popular que ain-
da não haviam chegado aos ouvidos daqueles jovens, além dos exercícios próprios 
da capoeira. A atividade se repetiu nos dias subsequentes por pedido dos mesmos 
jovens, com sede de cultura. Ao sairmos de lá, eles tinham aprendido a construir o 
próprio berimbau e nos enviaram fotos e vídeos tocando o instrumento.

 Algo visto como problemático se mostrou uma solução entre professores e 
alunos: o uso do celular em sala de aula. Em uma oficina o celular foi apresentada 
como ferramenta didática e foi bem recebido por professores e alunos de forma 
conciliatória.

 CONTINUIDADE

Notamos que as crianças e os jovens são carentes de atividades lúdicas. Os equi-
pamentos adquiridos pelo município para as oficinas de educação física (Slackline, 
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bola de pilates, bola de tênis, cones etc.) serão utilizados pelo professor da mesma 
disciplina para trabalhar nas escolas. O professor foi instruindo sobre como montar 
e utilizar os equipamentos não familiares, como o Slackline. O torneio de futsal foi 
um grande evento na cidade e deve ser executado periodicamente. Para os idosos 
o grande atrativo é a dança, em que eles necessitam de orientação para o grupo já 
existente.

Uma ação que precisa de continuidade é o teatro do meio ambiente e cordel para 
tratar das questões ecológicas do descarte dos resíduos sólidos. Para prevenir o 
aparecimento de doenças e poluição dos recursos naturais.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA

“O Trilhas para mim foi uma experiência maravilhosa! O que eu considero 
mais importante é a parte de lidar com pessoas, algo que para mim é muito 
difícil e complexo. Então, foi excelente participar do programa porque o ce-
nário atual da profissão que eu escolhi exige exatamente isso: trabalhar com 
o público, resolver problemas, improvisar quando necessário e trabalhar em 
equipe. Basicamente, o Trilhas Potiguares foi a chance que eu tive de vivenciar 
um cenário profissional ainda durante a graduação, e não é todo mundo que 
tem essa chance. Passando para o lado pessoal, voltei para casa uma pessoa 
totalmente diferente. Aprendi coisas novas, que eu nunca sonhei em procurar 
aprender, e vivi uma realidade totalmente diferente da minha. Então, foi uma 
oportunidade de ser grata pelo que eu tenho e de ter a consciência do tipo de 
pessoa que eu quero ser.”

Nicoli Oliveira, 20, aluna de Enfermagem (UFRN).

“O programa é nada mais que uma forma de mudar realidades, e não apenas 
dos moradores do município, mas dos membros da equipe também. A vida 
de alguém que participa do Trilhas Potiguares nunca mais será a mesma. O 
programa é um grande agente transformador. A Universidade, na realidade, 
é. Ela muda a vida de milhares de pessoas, direta ou indiretamente. Mudou a 
de cada membro da equipe. Certamente, está mudando a realidade de mo-
radores daqui; mudou a minha, anos atrás, quando ingressei nela. O Trilhas 
é mais um portal dela: um programa que, através de suas ações, aproxima a 
Universidade de pessoas que, muitas vezes, achavam que ela era uma reali-
dade distante.”

Lino Sapo, cordelista e morador de Pedra Preta
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 Os irmãos portugueses Gaspar Félix Lopes, Jacinto Lopes, Diogo Lopes, Alexandre 
Xavier da Costa, Gonçalo Xavier da Costa e José do Nascimento foram os pioneiros 
da região, apesar das terras do território terem sido concedidas em sesmarias ao Co-
ronel Antônio Rocha Bezerra, através de decreto imperial de 22/07/1786. Em 1877, 
o povoado recebia a denominação de Gaspar Lopes em homenagem a um dos seus 
fundadores. Nesse período surgiram as primeiras edificações e a primeira escola foi 
implantada no ano de 1896, sendo as primeiras feiras realizadas em 1912. O nome 
do povoado foi conservado até 1921, quando o Presidente da intendência, em 24 
de dezembro do mesmo ano, mudou o nome do povoado para Epitácio Pessoa, em 
homenagem ao Presidente da República que concluíra o ramal da estrada de ferro 
central do Rio Grande do Norte, ligando a localidade a outras regiões do estado. 
Com a chegada da linha do trem e a consequente inauguração da estação ferroviária 
Epitácio Pessoa, em 8 de janeiro de 1922, o povoado viveu dias de desenvolvimento 
e de expansão na sua produção agrícola e no comércio. O progresso chegava a Epi-
tácio Pessoa pela linha do trem.

No ano de 1938, através do Decreto Lei no 603, o povoado foi elevado à condição 
de distrito, e no dia 3 de dezembro de 1948, em cumprimento à Lei no 146, des-
membrou-se de Angicos, passando a chamar-se Pedro Avelino, numa homenagem 
prestada ao jornalista Pedro Celestino Costa Avelino, falecido em 1923, filho de Angi-
cos dedicado ao idealismo republicano. A instalação do novo município ocorreu no 
primeiro dia do ano seguinte. Pedro Avelino pertence à Microrregião Angicos (IBGE). 
Possui IDH de 0,622 e esperança de vida ao nascer de 62,7 anos. Possui território 
relativamente grande – 874,4 km², equivalente a 1,65% da superfície estadual. A alti-
tude da sede é de 95 metros, distando 154 km da capital Natal. Seus limites: Norte: 
Macau e Guamaré; Sul: Angicos e Lajes; Leste: Lajes e Jandaíra; Oeste: Afonso Bezerra 
e Macau. O clima é muito quente e semi-árido; com precipitação pluviométrica anual 
(2007) entre 400 a 600 mm, com período chuvoso entre março e abril. 

Geologicamente, o município abrange terrenos pertencentes ao embasamento cris-
talino e bacia potiguar. A hidrogeologia é constituída pelos aqüíferos: Cristalino, Jan-
daíra e Açu. Do ponto de vista hidrológico encontra-se com 62,66% do seu território 
inserido na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu; 1,59% na bacia hidrográfica do rio 
Ceará-Mirim e 36,65% na faixa litorânea norte de escoamento difuso. Os principais 
rios são: Gaspar Lopes e Serra Aguda. Os açudes destacam-se: Maracajá (1.693 m3), 
Riacho da Onça (850.000 m3), Logradouro (753.800 m3) e Raposa (337.645 m3). A 
oferta d’água para abastecimento humano e dessedentação animal é realizada inte-
gralmente através do sistema adutor Sertão Central Cabugi, com uma extensão total 
de 204,2 km, captando água da barragem Eng. Armando Ribeiro Gonçalves através 
do canal Pataxó.

Sua formação vegetal é do tipo caatinga hiperxerófila, com espécies típicas de áreas 
secas: jurema preta, mufumbo, faveleiro, marmeleiro, xique-xique, facheiro e outras 
cactáceas. Os solos são bastante férteis. Na agricultura, predominam os cultivos de 
subsistência, com destaque econômico mais acentuado para criações de ovinos e ca-
prinos.  As práticas agrícolas estão condicionadas tanto ao trabalho braçal e a tração 
animal, com implementos agrícolas simples. Pedro Avelino teve seu apogeu econô-
mico com a cultura do algodão, mas com o fim deste ciclo o município apresenta 
decréscimo em sua população, que atualmente está próximo de 7.000 habitantes. O 
percentual de pessoas pobres atinge 62,08% da população e mais de 60% dos chefes 
de domicílio ganham até 1 salário mínimo. Não possui agência bancária, mas conta 
com uma unidade hospitalar e escolas de ensino Fundamental e Médio. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 2.982 pessoas.

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 23 discentes 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 14 cursos.

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 2 Coordenadores. Houve participação das 
Professoras Christianne Medeiros Cavalcante (CERES) e Sueli Moreira (Turismo).

NÚMERO DE AÇÕES – 128 atividades.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Merecem destaque: (1) trabalho desenvolvido na comunidade Quilombola Aroeira, 
com realização de várias atividades; (2) Curso de Aquaponia, com montagem de 
módulo produtivo familiar; (3) Ações de saúde comunitária preventiva na sede do 
município e em comunidades rurais; (4) Ações voltadas ao desenvolvimento eco-
nômico do município, com destaque para as atividades agropecuárias e turismo; 
(5) Eventos culturais realizados todas as noites nos bairros e Casa da Cultura. Esses 
eventos mobilizaram a cidade e foram organizados pelo conjunto dos Trilheiros e 
Coordenação Local.

CONTINUIDADE

Estamos realizando acordos com a Prefeitura Municipal para execução de várias ati-
vidades até Dezembro de 2018.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Laura Santos

Acredito que, enquanto estudante da universidade, sempre que possível ten-
tarei participar do Programa Trilhas Potiguares. É a segunda vez que viajo, 
para além do trabalho temos a oportunidade de conviver com pessoas que 
nos enriquecem com seus conhecimentos, tanto as da equipe quanto as do 
município. São dias intensos, mas que nos mostram a importância da doação 
e do cuidado que devemos ter com o que escolhemos fazer. Tenho certeza que 
aprendo muito mais através desse convívio, algo que só soma em relação a 
minha formação acadêmica. Tenho a chance não somente de me tornar uma 
profissional mais comprometida, como principalmente um ser humano mais 
solidário e cheio de amor. Momentos que estão guardados com carinho na 
minha memória e coração.
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Serra de São Bento é uma cidade com grande potencial turístico, distante 127 km 
de Natal e com uma população de pouco mais de cinco mil habitantes. No mês de 
agosto realiza o festival anual de inverno, que movimenta o comércio local e atrai tu-
ristas de todo Brasil. A cidade é cercada por formações rochosas, as quais favorecem 
atividades como a prática do ecoturismo e esportes radicais: cavalgadas, trekking, 
moutain bike, rapel e trilhas ecológicas. As trilhas pela pedra do cruzeiro, pedra do 
empurrão, pedra da trouxa e loca das almas são alguns dos roteiros mais procura-
dos. Mas, além das belezas naturais os visitantes também podem usufruir da paisa-
gem europeia produzida pela arquitetura das pousadas locais. Além do turismo, São 
Bento também investe em cultura através de feiras de artesanato, quadrilha junina, 
cantoria de viola e sanfona.   

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

 

PÚBLICO ATENDIDO – 1050 pessoas 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – 14 discentes 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – 13 cursos 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – 02 Coordenadores 

NÚMERO DE AÇÕES – 45 ações 

   RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO)  

Os resultados foram todos positivos, conseguimos movimentar o município durante 
toda a semana, com uma programação divulgada diariamente e realização de inscri-
ções da população previamente. As pessoas foram muito receptivas e comunicativas 
com todos da equipe do trilhas, facilitando as atividades e gerando interesse e ade-
são às oficinas ao longo da semana. O que também motivou o desenvolvimento de 
atividades espontâneas que não haviam sido planejadas inicialmente, isso mostra o 
potencial e o interesse em aprender e inovar. 

CONTINUIDADE 

Oficina de teatro; 

Oficina de esportes (atletismo). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Da população de pouco mais de cinco mil habitantes (IBGE 2010), o Trilhas Potigua-
res envolveu cerca de um quinto em oficinas e demais atividades. A realização do 
projeto Trilhas Potiguares, em Serra de São Bento, proporcionou a todos os envolvi-
dos grandes aprendizados do ponto de vista profissional e de crescimento espiritual. 
Dentre os quais se destacam o trabalho em equipe, a versatilidade, a simpatia e 
empatia, superação e troca de experiências. Se configurando como um momento 
rico pare exercer a cidadania e partilhar um pouco de conhecimento, promovendo o 
empoderamento e o empreendedorismo dos munícipes.  
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RELATOS DE EXPERIÊNCIA  

 

Relato de Integrante da comunidade: Artesã Local Tavani Melo 

Eu creio que a passagem do trilhas potiguares por Serra de São Bento serviu 
para que todos nós víssemos que há muitas possibilidades em tudo. Naquela 
garrafa que foi descartada, naquele lixo que não é lixo. Não só me refiro às 
criações, mas as possibilidades que se abriram. O fato de o trilhas fazer uma 
biblioteca para as crianças foi de grande valia. A ajuda que se deu em cima 
da criação de logos, nas informações, tudo isso acrescentou e mudou muito a 
percepção de todos eles, de todos nós. O trilhas foi uma benção para a cidade. 
Que venham muitos trilhas para que possamos crescer cada dia mais. Um 
exemplo disso foi o fato de que se formou um grupo de teatro e descobriu-se a 
capacidade de todos, de fazer diferente. Eu só vejo vantagem com a passagem 
do trilhas. 

 

Relato de experiência de discente integrante da equipe: Jussara 

Para jornalistas, projetos como o Trilhas Potiguares são uma grande chance 
de apreciar boas histórias que renderão ótimas reportagens. Embarquei nes-
sa viagem com a intensão de que o famoso faro jornalístico (instinto capaz 
de identificar essas oportunidades) aflorasse em mim. Embora não seja tão 
simples quanto se pensa, é mais exercício do que mágica (como imaginava). 
É algo que não se aprende na faculdade, não mesmo! É vivência. Ao conhecer 
pessoas novas, absorvemos um pouco de cada uma. A apesar dos ares de ci-
dade turística, São Bento é terra de gente simples e humilde, povo acolhedor 
que nos recebeu como filhos da terra.  

Entre fotos e vídeos das oficinas, sobrava tempo para o descanso, mas este se 
revertia em lazer e brincadeiras. Em plena terça-feira, eu sentia que a semana 
estava acabando e não haveria tempo suficiente para fazer tudo que preci-
sava. Perdi a noção de dias da semana e das horas também. Cada segundo 
é infinitamente único e especial. INTENSIDADE definiu, para mim, o Trilhas 
Potiguares. 

A gente se apaixona e decepciona no decorrer de um dia. Cada minuto des-
perdiçado com a solidão é um tormento. Nosso maior desejo é estar junto o 
tempo todo. O astral desse projeto é singular. 

A dor da partida pode ser superada com lembranças das amizades construí-
das, das paisagens lindas, das histórias ouvidas. Enfim, presentes como o Tri-
lhas Potiguares serão aquelas recordações que contaremos aos nossos netos e 
bisnetos e diremos, então: ah se o tempo voltasse! 
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Serra Negra do Norte é uma cidade brasileira localizada no interior do Rio Grande 
do Norte (RN), com a extensão territorial de aproximadamente 562 km². Serra Ne-
gra está localizada no bioma da Caatinga, mais precisamente na região do Seridó 
Ocidental do RN. Por isso, possui um clima semiárido e seu relevo é constituído de 
terras elevadas. Um dos elementos fundamentais para o embasamento histórico do 
município foi o rio Espinharas, que é a principal fonte hidrográfica, além de servir 
como fonte de renda para a população.  No senso realizado pelo IBGE em 2010, Ser-
ra Negra do Norte possuía uma população de 7.770 habitantes.  

Em 03 de agosto de 1874, Serra Negra do Norte desmembrou-se de Caicó e tornou-
-se município do Rio Grande do Norte, sendo instalado no dia 21 de maio do ano se-
guinte. Serra Negra teve sua sede administrativa transferida para São João do Sabugi 
em 27 de maio de 1932, voltou à sua localização histórica no dia 13 de dezembro de 
1935 e adquiriu foros de cidade em 29 de março de 1938.

A economia de Serra Negra do Norte tem como base a produção agropecuária e 
também o setor industrial, mais precisamente a indústria têxtil, principalmente com 
a produção de bonés, constituindo-se em umas das principais atividades econômi-
cas da região. Dando destaque ao município como um dos principais produtores de 
bonés no país.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Entre todas as ações realizadas no município de Serra Negra 
do Norte, nossa equipe atendeu aproximadamente 1500 pessoas. 

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – Nossa equipe em Serra Negra do Norte contou 
com a colaboração e participação de 21 discentes (sendo: 18 alunos de graduação, 
1 aluna de mestrado e 1 aluna de doutorado, esta última também contribuiu na co-
ordenação adjunta da equipe), todos estudantes da UFRN. 

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – Foram representados 18 cursos da 
UFRN, dentre os quais havia estudantes de graduação, mestrado e doutorado. 

QUANTIDADE DE COORDENADORES – A coordenação da equipe do Projeto Trilhas 
Potiguares, em Serra Negra do Norte, contou com a presença de 3 coordenadores 
(sendo: 2 coordenadores gerais que são professores da UFRN e 1 coordenação ad-
junta com uma aluna de doutorado da UFRN). 

NÚMERO DE AÇÕES – Realizamos, em Serra Negra do Norte, um total de 27 ações, 
ministradas nos períodos diurno e noturno, atendendo a sede municipal e comuni-
dades mais isoladas. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

a) As atividades no campo da agroecologia, implementadas junto à comunidade 
Arapuá (havendo a participação de agricultores de outras cinco comunidades ru-
rais), foram extraordinárias. Estamos tratando, neste ponto, do encontro entre uma 
comunidade rural de um micromunicípio do estado do Rio Grande do Norte e a 
UFRN. Comunidades rurais, em municípios tão pequenos, são, tradicionalmente, 
pouco assistidas por políticas públicas que se desenvolvem no local, ou seja, sem 
a necessidade do deslocamento das pessoas até as sedes municipais. As atividades 
ocorreram no período noturno e ainda assim contaram com a participação (ativa) de 
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agricultores e famílias inteiras que interagiram de modo especialmente sincero com 
a equipe da UFRN;

b) As atividades voltadas ao aperfeiçoamento da gestão documental no município, 
direcionadas aos servidores públicos associados direta ou indiretamente com a fun-
ção de guarda e administração de documentos da prefeitura, foram outro ponto alto 
da semana de intervenção. As atividades ocorreram no auditório da Casa de Cultura 
(prédio do governo do estado) e a participação e o engajamento da equipe muni-
cipal foram destaque na avaliação da efetividade da ação.  A oficina foi “concluída” 
com um mutirão, realizado pelos próprios profissionais da prefeitura, em prol da 
organização de um setor específico que tinha como chave os processos de gestão 
documental;

CONTINUIDADE

Acreditamos que as seguintes atividades desenvolvidas durantes a semana do Trilhas 
Potiguares em Serra Negra do Norte possuem potencial de continuidade: 

> Produção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Municipal Coronel Mariz, 
essa atividade foi iniciada, porém não houve tempo suficiente para ser finalizada. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A equipe da Secretaria Municipal de Educação e o Gabinete do Prefeito  de 
Serra Negra do Norte deram uma aula de como acolher e dar suporte a um progra-
ma de extensão como o Trilhas Potiguares. Parte do êxito das ações do programa da 
UFRN no município, na avaliação dos coordenadores, deve-se à tranquilidade que 
se estabeleceu no campo da articulação no sentido de permitir à equipe da UFRN 
ocupar-se, exclusivamente, das questões pedagógicas e educacionais relacionadas 
aos processos de extensão.

 A equipe de trilheiros e trilheiras de Serra Negra do Norte foi responsável, 
igualmente, pelo sucesso da edição do programa. A equipe protagonizou uma se-
mana de trabalho em um ritmo alimentado pelo sonho transformar e ser tranforma-
do a partir da educação. A relação que a equipe, de maneira espontânea e verda-
deira, estabeleceu com a comunidade local é outro ponto que merece destaque. Ao 
final da semana, vez por outra, os coordenadores se perguntavam: onde os estão os 
trilheiros? Em algumas destas oportunidades os trilheiros estavam, no intervalo entre 
as atividades, nas calçadas das casas, ou mesmo nos sofás das casas dos serra-ne-
grenses, tomando café e se relacionando de forma simples com a comunidade.

 Consideramos que o Trilhas Serra Negra do Norte foi especial em função da 
reciprocidade no carinho que se estabeleceu entre comunidade e a UFRN. Para nós, 
trilheiras e trilheiros, muita saudade e, ao mesmo, tempo, felicidade com a oportuni-
dade de retornar em 2019 ao município.

 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

Depoimento do aluno LADISLAU VIANA DE MEDEIROS NETO, estudante de 
graduação em BIBLIOTECONOMIA: “O Trilhas Potiguares foi algo ímpar na 
minha vida. O projeto nos tira da nossa zona de conforto e nos faz refletir 
sobre diversas coisas que influenciam o nosso contexto social, principalmente 
as negativas. Como pessoa, o Trilhas Potiguares, me tornou mais humilde e 
empático, diante das dificuldades que são causadas pelas mazelas sociais que 
estão presentes na nossa sociedade. Como profissional o Trilhas Potiguares, 
me fez querer trabalhar o lado social da minha futura profissão, que é algo 
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que existe e é de extrema importância, mas que infelizmente não está presen-
te em sala de aula e muito menos no mercado trabalho. O TRILHAS POTIGUA-
RES ME DEU UMA MOTIVAÇÃO A MAIS, ME FEZ ENXERGAR QUEM EU QUERO 
SER COMO PESSOA E O QUE EU POSSO FAZER COMO PROFISSIONAL PARA 
TENTAR MUDAR O CONTEXTO SOCIAL NO QUAL ESTAMOS INSERIDOS”.

Depoimento de VILMA ARAÚJO DE SOUZA, agricultora participante da ofici-
na sobre Agroecologia: “Foi tudo maravilho na verdade, que pena que o tem-
po foi pouco, mas foi bom porque arrecadamos novos conhecimentos tiramos 
dúvidas e aprendemos com vocês (Trilheiros). Com certeza gostaríamos que 
vocês viessem outras vezes. A oficina agroecologia que vocês vieram passar 
pra nós foi de suma importância eu amei porque na verdade adoro essa área 
de agronomia!! E como sempre falo: nunca é tarde para aprendermos, então 
eu só tenho a agradecer e dizer que pode ter certeza que vocês deixaram 
saudades viu!”.
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Serrinha dos Pintos está localizada no interior do Estado do Rio Grande do Norte, 
na mesorregião do Oeste Potiguar. Distante 385 km da capital, a cidade recebe o 
nome “Serrinha” por ser uma serra menor comparada a serra vizinha, Martins. Já o 
“dos Pintos” é uma homenagem ao “descobridor” destas terras, o tenente Coronel 
Agostinho Pinto de Queiroz.

O então povoado surge no ano de 1942, com a construção da capela de Nossa Se-
nhora da Salete, que tem como principal impulsionador o Pe. Walentim Guinter e 
João Xavier de Queiroz, sendo este. mais tarde, o primeiro tesoureiro da capela. 

Terra dos Queiroz, dos Pintos, dos Félix e dos Caetanos; da pedra do Tota, pedra 
do Nariz, da pedra do Rosário e dos Bastiões. Foi nesse lugar do povo acolhedor 
e cativante, com 4.816 (quatro mil oitocentos e dezesseis habitantes), que o Trilhas 
Potiguares aportou pelo segundo ano consecutivo. Formado por uma equipe de 
11 estudantes em diversas áreas, a fim de atender as demandas apresentadas pelo 
município.

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Aproximadamente 600 pessoas

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN - 11

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES - 10

QUANTIDADE DE COORDENADORES - 2

NÚMERO DE AÇÕES - 30

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Através da oficina de inclusão digital para a terceira idade, podemos colocar o desejo 
no coração dos participantes, a conhecerem mais a respeito do mundo digital.

As capacitações dos professores com as oficinas de Pedagogia de Projetos e Pro-
dução de Ferramentas Didáticas foram ações que, acreditamos, geram resultados 
práticos na melhoria da educação.

Teatro do Oprimido – Essa ação despertou um grande debate entre os adolescentes, 
idosos e professores. Acreditamos que foi despertada uma discussão que tem poten-
cial de reflexão e melhorias nas relações interpessoais, principalmente no que tange 
aos adolescentes, público muito sensível ao debate, considerando que a psicóloga 
da cidade acompanhou a atividade para posterior acompanhamento dos mesmos.

COPA Trilhas 2018 - essa ação permitiu reforçar ainda mais o incentivo à prática es-
portiva de modalidades diferentes por parte dos habitantes de Serrinha dos Pintos, 
visto que as únicas modalidades difundidas na cidade são o Futebol e o Futsal, fato 
este que provoca a exclusão de muitos interessados em praticar outros esportes, 
além de não ampliar o leque de conhecimento desportivo de toda a população. 
Trazer novas práticas desportivas ao município é levar a inclusão, o incentivo à diver-
sidade desportiva, o incentivo à prática de atividade física, o estímulo ao desenvolvi-
mento de novas habilidades motoras e cognitivas e também o direito da população 
ao lazer, à cultura e à educação.

Atividade Aeróbia na Batida de Ritmos Culturais Brasileiros - Essa ação proporcionou 
à população a quebra de preconceitos, abrindo a porta da mente dos participantes 
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para novos conhecimentos sobre a cultura rítmica do nosso país com danças e músi-
cas culturais brasileiras e afro-brasileiras, trazendo, assim, seu verdadeiro significado 
e permitindo-os vivenciá-las de maneira mais lúdica, mais educativa e mais respei-
tosa.

CONTINUIDADE

A oficina de inclusão digital para a terceira idade causou grande alegria ao público 
mais maduro. A secretaria de assistência social do município se prontificou a incenti-
var os envolvidos na oficina a continuarem utilizando o telecentro municipal.

Cinema na praça – Já é o segundo ano que o Trilhas faz essa ação na cidade e soube-
mos que após o primeiro ano houve continuidade por um tempo, mas foi encerrada. 
Incentivamos que o responsável retomasse a atividade com regularidade, e ele se 
mostrou interessado em promover o cinema a cada 15 dias.

Exposição temporária – Planejamos a exposição para acontecer em um dia enquanto 
estávamos lá, mas o pessoal da prefeitura envolvido na ação resolveu manter pelo 
resto da semana para que as escolas pudessem visitar e percebemos intenção de 
repetir a ação no futuro. Deixamos, com o município, o inventário dos materiais que 
conseguimos juntar para a exposição.

Teatro das sombras – Essa atividade teve grande envolvimento das crianças e adoles-
centes que participaram ativamente, inclusive fazendo uma apresentação na ativida-
de de encerramento. As caixas confeccionadas foram deixadas para serem entregues 
à escola de Educação Infantil a pedido da Diretora, que ficou muito interessada em 
aplicar a atividade com os alunos.

Na atividade de técnicas de jardinagem, uma horta foi construída coletivamente pe-
los participantes, acreditamos que esse trabalho pessoal trará envolvimento para 
manter a horta viva e ativa.

Na oficina de elaboração de projetos pedagógicos, os professores criaram projetos 
que deverão subsidiar as ações empreendidas nas escolas, desde a Educação Infantil 
até os anos finais do Ensino Fundamental, no  segundo semestre ano de 2018.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desejo de retorno no tempo e na memória para uma época idealizada em que a 
modernidade ainda não teria transformado as relações sociais e culturais do mu-
nicípio paralisam os habitantes no território do passado. Ao mesmo tempo, essa 
via de mão única da qual o progresso encarna é futurista, tem vontade e pressa de 
futuro de maneira que cria-se um abismo entre os próprios habitantes. Há os anti-
-modernos, que vivem cortejando o passado; e os modernos, que almejam o futuro 
e, muitas vezes, se mudam para as grandes capitais que vivem nessa temporalidade 
apressada e caótica. 

Por outro lado, os jovens de outrora, que carregaram os tijolos para a construção da 
Igreja central da cidade, narram-nos que supostamente viviam um tempo de mais 
afeto, cordialidade e religiosidade. A violência e a desigualdade social das grandes 
metrópoles da modernidade cada vez mais se engendram nos interiores e assustam 
seus moradores. Com o passar do tempo, esses idosos vão morrendo e as cidades 
também, pois estas são construídas pelas narrativas de seus habitantes, de maneira 
que quando a narrativa silencia-se, a cidade morre um pouco e espera as futuras nar-
rativas das histórias de seus próximos habitantes - “tudo que é sólido se desmancha 
no ar”.

E foi nessa realidade de tempos modernos que os alunos da UFRN chegaram com 
seus aprendizados para somar aos serrinhenses. Em uma semana que passou pelo 
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novo, com ações na área de inclusão digital, fotografia com smartphone, até o an-
tigo, com a exposição temporária, um resgate da história da cidade contada através 
dos objetos e relatos dos seus habitantes. 

Acreditamos que a passagem do Trilhas Potiguares em Serrinha dos Pintos trouxe 
para nós o aprendizado de valoração da vida simples do interior, de suas histórias, 
suas belezas, seus cantos e seus causos, e esperamos ter deixado um pouco do nos-
so propósito de levar o conhecimento universitário como complemento e ferramen-
ta para adequação das necessidades do município e manutenção de sua história.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

O trilhas é uma experiência que mexe com nossa vida, que nos ensina, princi-
palmente, a ser alguém melhor. Ele nos diz que somos capazes, que podemos 
exercer nossa profissão e trabalhar em equipe, não só com pessoas da nossa 
área, mas com áreas que jamais imaginaríamos ter uma ligação. Atualmente, 
após o meu segundo ano nesse projeto, descobri que sinto prazer em ensinar, 
algo que jamais havia passado pela minha cabeça, eu gosto de dar aula, eu 
gosto de responder perguntas, eu gosto de ser professora! E o mais incrível 
de tudo é o fato de que ele nos prepara para o mundo, pois durante a nossa 
jornada de planejamento precisamos aprender a lidar com dificuldades e o 
inesperado, assim como devemos lidar com as dificuldades e o inesperado de 
nossas próprias vidas! É com muita alegria que eu posso dizer que fiz amiza-
des, amizades intensas, com pessoas compreensivas, maravilhosas, que erram, 
assim como eu, mas que principalmente são amigos reais, com os quais eu 
pude contar, receber apoio e apoiar!

Eu jamais me esquecerei do trilhas, jamais esquecerei das pessoas, de cidades 
tão humildes, que estavam sempre dispostas a nos dar um bom dia e oferecer 
um café! Não esquecerei aqueles rostos jovens e maduros, cheios de esperan-
ça, atentos ao que viemos ensinar. 

Jennifer Scarleth Silva de Moura – membro da equipe como aluna do curso de 
Ecologia/UFRN

Meu nome é Ana Beatriz Oliveira Vieira, tenho 14 anos, sou daqui de Serrinha 
dos Pintos – Rio Grande do Norte, e hoje eu vou falar para vocês um relato 
meu sobre as Trilhas Potiguares, sobre o teatro que houve e vou falar para 
vocês a minha experiência nele. A minha experiência foi de ver adolescentes 
que por meio do diálogo, dessa conversa, expressaram os sentimentos do seu 
coração, algo que eles não tinham coragem de falar para um grupo de pes-
soas, nesse dia, nessa experiência, eles tiveram. Então, particularmente, foi 
uma experiência em que eu pude expressar para aquelas pessoas o que eu 
realmente queria dizer, só que eu não tinha oportunidade, eu não tinha en-
contrado a oportunidade de expressar isso e foi nesse teatro da UFRN, do Tri-
lhas Potiguares, que eu consegui falar para mais de vinte jovens o que eu sou 
particularmente, o meu interior. Foi um meio de falar para eles que devemos 
entender mais os jovens ao nosso redor e outro assunto também que se falou 
muito foi sobre o bullying, a exclusão, todos esses fatores que fazem parte da 
adolescência, foi uma conversa que durou mais de três horas. Foi uma experi-
ência muito boa para mim, muito maravilhosa, tanto para mim, quanto para 
aqueles jovens também que puderam expressar o que eles realmente queriam, 
é algo inexplicável.
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Situado na zona rural do munícipio de Currais Novos (14 km de distância) está locali-
zado o Sítio Totoró, com cerca de 200 habitantes. A comunidade foi o local escolhido 
como morada pela primeira família a habitar a região, por isso, tem uma grande im-
portância no seu contexto histórico, sendo considerada o berço da cidade de Currais 
Novos. As principais fontes de renda dos habitantes são os benefícios do governo ou 
aposentadoria e a agricultura familiar. Por possuir formações rochosas importantes, 
algumas inclusive com escrituras rupestres visíveis, o Totoró foi escolhido como um 
dos Geosítios que compõem o Geoparque Seridó. Este projeto tem disseminado 
na população e nos visitantes a vontade de conhecer, explorar e conservar a bio-
diversidade, a formação geológica e as histórias da região. O Projeto Piloto Trilhas 
na Comunidade tem o objetivo de impulsionar as transformações necessárias para 
que a comunidade aprenda a conhecer e utilizar suas vocações próprias, ao explorar 
as riquezas da cultura regional, fomentando a criatividade e a potencialidade das 
pessoas. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Durante as atividades realizadas no Projeto Trilhas na Comu-
nidade no sítio de Totoró (Currais Novos), foi possível alcançar uma média de 300 
pessoas, entre elas, crianças, jovens, adultos e idosos das comunidades e povoados 
adjacentes;

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN – A equipe do Trilhas na comunidade foi consti-
tuída por 21 alunos de diferentes cursos da UFRN, incluindo uma aluna de mestrado 
e uma de doutorado, que colaboraram e se dedicaram em aprender e ensinar expe-
riências e conhecimentos emancipadores;

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES – O Projeto contou com a presença de 
alunos de 14 cursos distintos;

QUANTIDADE DE COORDENADORES – Para a organização e encaminhamento das 
equipes e suas atividades, o Projeto Trilhas na Comunidade contou com a colabora-
ção de dois professores (coordenadores gerais) e uma aluna de doutorado da UFRN 
(coordenadora adjunta);     

NÚMERO DE AÇÕES – Durante a semana de intervenção, foram desenvolvidas 27 
ações que se dividem entre atividades de pesquisa, consultorias, oficinas, organiza-
ção de espaços e brincadeiras didáticas pedagógicas. 

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUALITATIVO) 

Em um programa como o Trilhas Potiguares, o maior e mais impactante legado a 
ser deixado nas comunidades são os resultados qualitativos. Vivenciar todas as ex-
periências e registrá-las em relatórios torna- se uma tarefa um tanto quanto difícil 
quando falamos em conter as emoções e observar pontos importantes ou nos deixar 
levar pelo calor do momento e viver cada minuto como se fosse o último de nossas 
experiências acadêmicas. Alguns resultados identificados têm muita importância não 
só para nós da equipe, como também para os envolvidos nas ações. A oficina da mini 
agência de comunicação pôde proporcionar aos jovens a experiência de conviver 
com ótimos profissionais e aprender técnicas de como produzir materiais textuais e 
audiovisuais de boa qualidade, propiciando uma maior visibilidade para o povoado 
e propagando o que eles possuem de melhor: a natureza, a cultura e a história da 
comunidade e das pessoas que as compõem. 
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Outra ação com grande valor agregado foi a oficina de pizza, realizada com as mu-
lheres da Associação do Quandú, que proporcionou enormes aprendizados e ofe-
receu as mesmas uma nova forma de conquistar um novo ramo no mercado, mas 
que é pouco explorado, causando impactos econômicos, sociais e pessoais nessas 
mulheres para com a realidade em que estão inseridas. Como exemplo de um desses 
impactos, pode-se mencionar o empoderamento feminino que as mulheres desen-
volvem ao desempenharem atividades que enriquecem e estimulam a sua autoesti-
ma: virtudes, qualidades, independência financeira e a militância pelos seus direitos 
e deveres. A peça teatral “Sonhos Meus” pôde ensinar e acrescentar às crianças a 
importância de sonhar, acreditar e batalhar para que os sonhos se tornem realida-
de. Considerando a localização e o estado sócioeconômico em que essas crianças 
se encontram, é evidente que as dificuldades surgirão e as barreiras existirão como 
forma de desestimulá-los da caminhada, mas fortalecer o instinto de perseverança e 
fé nas revoluções é essencial para o alcance de um futuro menos desigual. A Gincana 
Juventude Viva é o auge das ações, ela acontece durante quatro dias em que todos 
os trilheiros estão envolvidos nas atividades e tem como objetivo ensinar e estimular 
nas crianças as principais formas de cuidado existentes, que são: o cuidado com o 
outro, cuidado consigo e o cuidado com o mundo. Deste modo, as crianças puderam 
desenvolver habilidades como: desenho, pintura, criatividade, expressão corporal, 
instigando as várias maneiras de expressar o conhecimento obtido, por meio de 
cartazes, gritos de paz, cenas de teatro mudo, atividades de perguntas e respostas e 
brincadeiras interativas que as estimulam de forma individual e coletiva, enfatizando 
a importância da união e do trabalho em equipe, além de novas formas de demons-
trar carinho e afeto pelos amigos, professores e familiares.

CONTINUIDADE

– Iniciação do processo de incubação da Associação das mulheres do Quandú, que 
será continuada pelo Núcleo de Estudos e Extensão para o Desenvolvimento do 
Seridó Oriental (NEEDESO), no qual encontra-se ativo e situado na UFRN – Campus 
Currais Novos, que obtém como um de seus projetos, a Incubadora de Projetos de 
Economia Solidária(IPES);

– Projeto de instalação da mini-agência de comunicação, desenvolvida por meio de 
oficinas básicas com os jovens e adolescentes da comunidade, tendo como objetivo 
formar uma equipe de repórteres que produzam conteúdos referentes a comunida-
de, que vão desde divulgação, notícias, documentários por meio de vídeos e textos 
jornalísticos produzidos pelos mesmos. Para isso, terão apoio da equipe Comtrilhas 
(UFRN – Campus Natal) e assistência do núcleo NEEDESO (UFRN – Campus Currais 
Novos);

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A implementação do projeto piloto “Trilhas na Comunidade” produziu, na 
avaliação dos coordenadores da ação, saldos positivos em diversos aspectos. Con-
sideramos que para o povoado do Totoró e comunidades adjacentes o programa 
se constituiu num momento privilegiado para a reflexão, a partir do conjunto dos 
atores sociais no território, acerca do processo de desenvolvimento local. O que nós 
queremos de concreto para a nossas comunidades? Quais são os principais entraves 
ao processo de desenvolvimento da nossa localidade? Que tipo de turismo nós que-
remos fomentar aqui? Quais são as nossas maiores vocações e como melhor explo-
rá-las? Todas essas perguntas foram refletidas e problematizadas, com destaque, du-
rante a semana de intervenção nas comunidades. Quando nos referimos, no plural, 
às comunidades, queremos evidenciar que a experiência do Trilhas na Comunidade 
pode ser ressignificada como o Trilhas em Comunidades. Os caminhos educacionais 
trilhados pelo programa universitário, no caso concreto, moldou-se à dinâmica do 
local na medida em que, no cotidiano das pessoas, não havia fronteiras culturais ou 
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mesmo espaciais entre as diversas comunidades que formam aquele território, a 
parte ocidental da zona rural do município de Currais Novos.

 Da perspectiva da Universidade, a renovação dessa experiência de projeto 
multidisciplinar, imersivo e desbravador, apresenta-se pois como uma oportunidade 
para que a “vida acadêmica” própria dos campi da UFRN se enlace de modo mais 
particular com a “vida das pessoas” que estão do “outro lado da rua”, sobretudo no 
que se refere à forma, muitas vezes, cindida com que a UFRN – nos lugares em que 
se estabelece – dialoga com as realidades microlocais. A experiência foi desafiadora. 
O Trilhas na Comunidade demandou o deslocamento de um nível de atenção do po-
der público, que não é o comum/regular, para um contexto específico da complexa 
realidade na qual se inscreve um município de médio porte como é o caso de Currais 
Novos. Recursos escassos, equipes municipais já sobrecarregadas, gestores públicos 
atuando em ritmo de Estado que se apressa em resolver problemas sociais dos mais 
variados tipos, foi nesse cenário que o Trilhas no Totoró precisou se colocar e com 
todas essas questões conviver. O aprendizado, nesse sentido, pode-se dizer, provoca 
a Universidade quanto à sua missão social e relação com o local.

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

“Sou professora da escola Cipriano Lopes Galvão há 15 anos. É uma escola 
que respeita a adversidade, que respeita tanto a comunidade Totoró como as 
adjacências, e essa é a importância dessa escola para o crescimento cultural 
da nossa cidade Currais Novos, e somando com a abertura da Universidade 
em nossa instituição nós vamos crescer de uma forma que ninguém vai nos 
segurar. Nós estamos adorando toda a metodologia da inovação que vocês 
estão trazendo, nós vamos apoiar vocês no que for necessário, por que esse 
apoio nós também estamos recebendo para mudança de uma prática docente 
que valorize o aprendizado do nosso aluno e também nos valorize como pro-
fissionais. Então, a universidade está de parabéns em trazer o Trilhas Potigua-
res para o nosso município, de forma específica para o Totoró, que é o berço 
de fundação da nossa cidade, então é muito grandioso, vocês não sabem a 
importância do que vocês estão deixando aqui. Eu vou dizer o que um grande 
homem já disse anteriormente, vocês estão trazendo um conhecimento que 
é fio de ouro para a nossa clientela, para nós educadores. Obrigado a vocês, 
nós estamos de portas abertas para acolher vocês no próximo ano, e nós fi-
caremos frustrados se vocês não vierem. Venham que nós estamos de braços 
abertos para recebe-los. Obrigado.”

Profa. Maria Dilza – E. M. Cipriano Lopes Galvão. 

“Quando recebi o convite para me inscrever e participar do Trilhas, aceitei sem 
cogitar a possibilidade de não participar, e ainda bem que assim o fiz. Sem-
pre ouvi falar do programa, mas não entendia a dimensão do projeto, muito 
menos as sensações e emoções proporcionadas pelo mesmo. Quando cheguei 
à comunidade e as atividades começaram a acontecer, pude entender que o 
trilhas é muito mais que um programa de extensão universitária, está além 
de só montar uma equipe que consiga suprir as demandas. Para as pessoas 
da comunidade/município é nítida a felicidade e satisfação em nos receber 
mesmo sem nos conhecer, e a forma como somos acolhidos pela população, 
principalmente pelas crianças é surreal. Algo importante a ser frisado, é a 
vontade de aprender que as pessoas têm, incluindo crianças, jovens e adultos. 
Pessoalmente, pude observar e aprender muita coisa. Se o programa existe 
para a troca de saberes, não há dúvidas que o objetivo foi alcançado. Sem 
medo posso afirmar que aprendemos mais do que ensinamos, e para mim 
como pessoa, cidadã, mãe, filha, estudante, nativa desta terra é um prazer, 
orgulho e felicidade fazer parte dessa história. É um sentimento mútuo, de 
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muita satisfação, gratidão e amor por ver o quanto que ações simples podem 
impactar na vida dessas pessoas, sem contar com os laços de amizades esta-
belecidos, sejam eles entre os trilheiros ou pelos moradores da comunidade, 
nos fazendo compreender e vivenciar um pouco da realidade, dificuldade e 
felicidade de cada um deles. Tem uma pessoa que me diz que acredita que um 
dos motivos pelo qual gostamos e participamos de projetos assim, é pelo fato 
de estarmos na constante busca de sermos seres humanos melhores. Espero 
que a paixão que sinto em buscar essas melhoras não se apague nunca. No 
mais, só tenho a agradecer por todas as experiências e aprendizados que com 
certeza sala de aula nenhuma irá me proporcionar, apenas complementar.”

Rayane Carla – Trilheira de Curso de Administração.
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ANGICOS
O município de Angicos aderiu ao Programa Trilhas Potiguares, o qual se constitui 
em uma ação de extensão universitária das mais importantes da Pró-Reitoria de Ex-
tensão - PROEX/UFRN porque promove a troca de saberes entre os acadêmicos da 
Universidade e as comunidades envolvidas. A cidade que foi pioneira na experiência 
das 40 horas de Paulo Freire recebeu pela 2ª vez este programa, dessa vez ,de forma 
mais planejada e sistemática, as atividades aconteceram no período de 22 a 28 de 
julho de 2018 tendo como base um trabalho interdisciplinar entre diversos cursos 
de graduação. O projeto de intervenção realizado para atuar em Angicos/RN partiu 
das demandas elencadas por representantes do poder público governamental do 
município, gestores escolares e presidentes de sindicatos, numa primeira visita re-
alizada por uma equipe da PROEX/UFRN, em 05/05/2018. A partir dessa visita de 
levantamento de demandas, foi montada uma equipe compostas por 15 alunos e 
02 coordenadores da UFRN pertencentes a vários cursos de graduação, com base 
em seus respectivos perfis acadêmicos e habilidades multidisciplinares, e também 
de acordo com a necessidade do trabalho apontado como sendo importante para 
o município. Os cursos envolvidos foram: Direito, Agroecologia, Biologia, Turismo, 
Pedagogia, Enfermagem, Comunicação e Rádio, Jornalismo, Ciência e Tecnologia, 
Comunicação Social - Audiovisual e Dança. Esta equipe contou direta e indiretamen-
te com a colaboração de professores dos cursos citados e coordenadores locais. O 
município abraçou esse projeto apoiando com infraestura, logística e incentivo, haja 
vista a importância dos temas trabalhados que visam fomentar, em algumas áreas, 
do município suas potencialidades.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretarias Municipais

APAE

Sindicatos: Rurais e dos Servidores Públicos Municipais

Instituições Escolares: Municipais e Estaduais

Rádio Comunitária FM 104,9

8° DIREC

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 716 Pessoas atendidas

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS - 05

AÇÕES DE DESTAQUE

Se for pra turistar, eu também vou!

Formação Docente



CONTINUIDADE

Se for pra turistar, eu também vou!

Formação Docente

AREZ

Esse foi o primeiro ano que o município de Arez recebeu o Programa Trilhas Potigua-
res. Tínhamos pensado em participar em anos anteriores, mas por questões maiores 
esse objetivo não pôde ser alcançado. Então, imagina a nossa alegria em poder rece-
ber o projeto que tanto buscamos executar em outros anos. Foi incrível!

Enquanto coordenadora local, reconheço que a prefeitura deixou a desejar em al-
guns momentos, no entanto, apesar disso, a semana de ações foi um sucesso. A 
equipe conseguiu colocar em prática todo o planejamento pensado em inúmeras 
reuniões do grupo. 

Apesar dos contratempos, o Trilhas Potiguares foi um projeto que marcou corações 
no município de Arez, trouxe esperança, gerou mudanças internas e externas, des-
pertou o novo e trouxe novas perspectivas de melhorias para a realidade de muitos 
jovens, adolescentes, adultos e até mesmo de idosos da região. 

Foi uma correria gigantesca para que tudo saísse como o planejado, dias sem dormir 
com ansiedade aflorada em nossos corpos, mas o anseio por essa semana tornou 
os problemas pequenos em virtude das coisas inovadoras que iríamos presenciar. 
Além disso, o olhar nos rostos de cada pessoa que participou das ações, os sorrisos 
faceiros, os gestos de afeto e o carinho nos fez superar toda e qualquer dificuldade 
antes enfrentada.

Sei que somos um município pequeno, “esquecido” por muitos e à mercê da velha 
política de “pão e circo”. Mas a esperança de muitos moradores ainda é a força que 
move as boas intenções e a engrenagem propulsora de mudança. Acreditamos na 
educação como veículo modificador, numa geração “perturbadora” que não aceita 
a realidade de muitos e luta para que a comunidade se informatize e saiba batalhar 
pelos seus direitos. O povo precisa ter voz! O trilhas foi isso, um agente modificador, 
que despertou em indivíduos uma nova perspectiva de vida, um olhar crítico  muito 
além dos problemas sociais. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Esporte e Cultura

Associação dos Moradores de Patané

Agentes Comunitários de Saúde 

Escolas Municipais e Estaduais



RESULTADOS ALCANÇADOS

PÚBLICO ATENDIDO – foram atendidos alunos do ensino fundamental e médio de 
todas as escolas municipais e estaduais (05 escolas), incluindo as escolas da zona 
rural. Além disso, ações com os escoteiros e com os alunos do Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) também foram realizadas. Totalizando assim uma média de 500 alunos 
assistidos pelo programa.  Por meio de visitação nas escolas, atividades na Laguna 
Guaraíras através do mutirão de limpeza em comemoração ao dia do mangue orga-
nizado pela secretaria do meio ambiente, encontros nas unidades de saúde, ação na 
biblioteca central e espaços de esporte e lazer.

Tivemos atividades no abrigo de idosos (10 idosos são residentes); atividade com as 
mães (11 mães), no centro de saúde. Além disso, os marisqueiros da comunidade de 
Patane puderam participar de uma oficina sobre utilização da casca do liliu (um tipo 
de marisco) como produto secundário e os demais produtores, sobre empreendedo-
rismo rural e economia solidária. 

No parque José Mulato foi ministrado um minicurso sobre Gestão de Resíduos para 
os moradores da região, a ação contou com 14 participantes que não hesitaram em 
trocar experiências com os trilheiros, propiciando assim um aprendizado mútuo;

Por fim, no encerramento do Trilhas Potiguares em Arez, numa belíssima cerimônia 
em praça pública, pôde-se exaltar a dança cultural afrodescendente,  o makulelê, 
que foi muito bem apresentado por crianças do povoado de  Patané, tanto para os 
trilheiros quanto para os muitos moradores de Arez que não conheciam a dança. 

AÇÕES DE DESTAQUE

Oficinas sobre drogas, infecção sexualmente transmissível, abuso infantil e a mostra 
de profissões realizada nas escolas;

Oficina com os marisqueiros da comunidade de Patane;

Curso de Ações de Gestão de Resíduos, ministrado no Parque Ecológico José Mulato;

CAIÇARA DO NORTE
 

A passagem do projeto em nosso Município foi muito positiva, pois conseguimos 
abranger todas as áreas que esperávamos desde nosso primeiro encontro para as 
demandas. Foi único poder contar com o conhecimento de várias áreas, pois foi 
a partir desta variação de formações que muitos de nossos segmentos municipais 
puderam consultar cada um dos estudantes para ampliar sua visão em determinado 
âmbito de atuação. Isso sem falar nas atividades coletivas realizadas pela equipe. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS 

SEGMENTOS

Secretaria de Educação e Cultura

Secretaria de Saúde

Secretaria de Assistência Social

Secretaria de Agricultura e Pesca



Grupo de Idosos

Escola Estadual Godofredo Cacho

Membros da Igreja Católica

Secretaria de Esporte

Membros do rádio local evangélica

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - Aproximadamente 1200 pessoas.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS - Cerca de 20  pessoas.

AÇÕES DE DESTAQUE

Mostra de Profissões;

Workshop de Iniciação Teatral desenvolvida no Teatro Municipal;

Oficina de Contação de história para professores.

CONTINUIDADE

Atividades Teatrais, incluindo o I auto de Natal, em Caicara do Norte.

Oficinas de Reciclagem (em especial, com o uso da caixa de Tetra Pak).

Palestras mensais de formação inicial e continuada (Pedagogia).

Oficina para discussão de energias renováveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos este relatório informando a todos que a experiência foi extremamente 
positiva para o Município. Foi possível ouvir a satisfação da população no decorrer 
do evento, e isso foi muito gratificante.

 



CARNAÚBA DOS DANTAS 
 

Retornamos a Carnaúba dos Dantas, cidade localizada a 219 km de Natal, capital do 
Rio Grande do Norte, situada na região do Seridó, com uma população estimada em 
8.118 habitantes, de acordo com dados do IBGE (2017). O retorno tinha como objeti-
vo dar continuidade aos projetos deixados no ano anterior, principalmente, o projeto 
ligado a coleta seletiva de lixo. E desenvolver as novas demandas apresentadas pela 
comunidade, principalmente a demanda de revitalização do Horto Florestal. Mais 
uma vez, nossa equipe regressa trazendo consigo as marcas do acolhimento e do 
carinho recebido da comunidade. Reencontramos amigos que havíamos deixado no 
Trilhas Potiguares de 2017 e construímos novos laços de amizade. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Turismo e Cultura

Secretaria de Obras

Secretaria de Educação

Centro de Referência de Assistência Social – Cras

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Ermo

Associação Comunitária da Comunidade Rajada

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO- 1.200

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS - 10

AÇÕES DE DESTAQUE

Horto de Carnaúba dos Dantas

O horto é um espaço muito utilizado pela população e uma das demandas apresen-
tadas consistia em revitalizá-lo. Reciclamos pneus para construir um espaço de lazer 
que pudesse ser usado pela população, principalmente para as crianças. Construí-
mos bancos, balanço, circuito, amarelinha, mesa e lixeira. 

Oficina sobre manuseio e produção de alimentos

A oficina foi realizada em duas comunidades rurais de Carnaúba dos Dantas: Ermo e 
Rajada. O objetivo era discutir juntamente com os produtores rurais as formas corre-
tas e higiênicas de manusear os alimentos desde a colheita ao acondicionamento e 
produção para comercialização e/ou consumo próprio.



ESPÍRITO SANTO 
 Foi uma experiência bastante produtiva, onde foi trabalhado as diversas áreas em 
que o município têm necessidades de melhorias.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Saúde 

UBS centro e zona rural

Secretaria de Educação e Cultura

Escolas Municipais e Estaduais

Secretaria de Assistência Social 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

CRAS

Grupo de Idosos

Biblioteca Municipal

Grupo de Crianças Atletas de Cristo

Grupo de Capoeira

Grupo de Dança Raízes do Agreste

 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – 2.500 pessoas.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS – 4 

AÇÕES DE DESTAQUE

Ação realizada com os idosos do serviço de fortalecimento de vínculos e mostra 
cultural e sarau realizados na praça abertos a toda população.



JANDAÍRA
Uma semana que transformou a realidade da população de Jandaíra. Uma experi-
ência que não pode ser mensurada em palavras, pois foi uma semana de intensa 
participação de jovens e crianças nas diversas atividades realizadas pelo projeto. Os 
sorrisos, as histórias, os elos formados com cada jandairenses mostram o quanto o 
Programa Trilhas Potiguares transforma, não só a realidade das nossas comunida-
des, mas também a vida dos trilheiros, que por aqui passaram. Foram “Pequenas” 
atitudes que se tornaram muito para a população, aquele acolhimento, o sorriso e a 
dedicação, foram essencial para o bom êxito do projeto. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretaria de Saúde

Secretaria de Educação e Cultura

Secretaria de Assistência Social

Centro dos Idosos

Associação de Jovens Agroecologistas do Cabeço - JOCA

Escola estadual Professora Maria da Conceição Messias

Associação espeleológica, sócio- histórico cultural e ambiental do município de Jandaíra/RN - CARVENATURE

Escola estadual Professor Fabricio Pedrosa

Câmara Municipal dos Vereadores

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – aproximadamente 1.500 pessoas.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS – 02

AÇÕES DE DESTAQUE

O espaço integrativo de saúde – viver melhor

Quintal produtivo

As Intervenções nas escolas com arte e cultura.       

                                                                                                                             

CONTINUIDADE

Aulas de Teatro, confecção de instrumentos musicais e o quintal produtivo.
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JOSÉ DA PENHA
 

O Programa de Extensão “Trilhas Potiguares” contribuiu com o município atendendo 
as necessidades na área da educação, saúde e assistência social com oficinas, rodas 
de conversas, palestras, filmes e artes. O empenho da equipe despertou a participa-
ção do município e gerou uma semana de muito aprendizado e diversão.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretaria de Cultura e Turismo

Secretaria de Saúde

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Secretaria de Educação 

Secretaria de Assistência Social 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO - 500 

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS - 30

 

AÇÕES DE DESTAQUE

Oficina para formação de professores (mídias digitais)

Mesa Redonda ‘‘Conhecendo a história de José da Penha’’

CONTINUIDADE

Oficina Cinema na praça: a oficina terá continuidade no município, sendo realizada 
nas comunidades pelo menos uma vez por mês, visto que teve uma grande aceita-
ção da população.

Oficina de Teatro: A ofina que contou a história do Capitão José da Penha terá co-
ninuidade com os alunos do grupo de teatro da cidade, no qual irá expandir o pro-
jeto desenvolvido.  



RELATÓ
RIO

 AN
U

AL    TRILH
AS PO

TIG
U

ARES  -  2018

88

LAGOA D’ANTA
Foi uma experiência enriquecedora, novamente, já que não é a primeira vez que o 
município de Lagoa D’anta participa do projeto Trilhas Potiguares. A maior riqueza 
do projeto é também o seu maior desafio, que é ser multiplural, capaz de envolver e 
ouvir todos os tipos de pessoas vindas cheias de expectativas. Foi uma experiência 
enriquecedora conviver com pessoas tão diferentes, mas todas com o mesmo pro-
pósito e disposição para buscar o consenso e o melhor para os munícipes. 

O projeto contribuiu significativamente para a aproximação da comunidade com a 
Universidade, o envolvimento através de ações em que a educação teve seu desta-
que, melhorar a universidade e seu vínculo com a comunidade. O aprender, para um 
indivíduo, é ser estimulado por meio favorável, pelas experiências vividas percebe-se 
que o impacto social proporcionado por ações de extensão é um processo gradativo, 
desafiante e requer uma gestão participativa, que inclua os participantes como sujei-
tos ativos. Essa é uma característica marcante que norteou as decisões. Ademais, en-
tende-se que as ações desenvolvidas de modo participativo e colaborativo possuem 
um impacto social na comunidade local não somente pela atuação da Universidade 
e parceiros voluntários, mas também pelo engajamento dos participantes.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Secretaria de Educação

Secretaria de Cultura

Secretaria de Assistência Social 

Secretaria de Agricultura 

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Transportes 

Secretaria de Gabinete 

Secretaria de Administração 

CRAS 

Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos 

Agentes Comunitários de Saúde 

Grupo de Idosos 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Secretaria de Esportes 

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO) 

PÚBLICO ATENDIDO - 1.865 

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS – 05

AÇÕES DE DESTAQUE 

• Oficina de Primeiros Socorros com os profissionais da Saúde 

• Oficina de Canto Coral com as crianças e adolescentes do CRAS 
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CONTINUIDADE 

• Horta comunitária 

• Canto Coral 

• Dança 

LAGOA SALGADA
Superação, essa é a palavra que melhor expressa a passagem do programa trilhas em 
nosso município. Uma equipe unida, entrosada, competente e, acima de tudo, muito 
humilde. Nas diversas áreas tivemos troca de vivências e ensinamentos, marcas que 
jamais serão apagadas, legados que ficarão para todo o sempre.

Consideramos o programa trilhas potiguares uma riqueza para os municípios que o 
recebem. É nítido que falta a devida valorização por partes de alguns município, en-
tre eles, o nosso. Nossa suma gratidão aos jovens universitários que em uma semana 
tornaram o impossível possível. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretaria de educação

Secretaria de saúde

Secretaria de cultura

Agente comunitários de saúde

Agentes de Ademias

Escolas privadas

Escolas estaduais

Escolas municipais

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – ( Não especificado)

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS - ( Não especificado) 

AÇÕES DE DESTAQUE

“BORA FECHAR”; repercutiu de forma intensa entre os jovens, deixando frutos já 
colhidos no dia-a-dia das escolas envolvidas.

“ADOLESCER”; temos sérios problemas nas escolas quando se trata de sexualidade. 
Foi-nos uma ajuda de grande valia, afinal eles (os alunos) se sentem mais à vontade 
com “desconhecidos”. 
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 CONTINUIDADE

BORA FECHAR: Foi muito produtivo, acho que em menor escala, um dia inteiro exclu-
sivo apenas para a temática, teria mais eficácia para com o publico-alvo.

BADMINTON: Foi e ainda é algo novo na nossa realidade. A galera gostou muito, se-
ria de grande valia e interesse a implantação definitiva da modalidade no município.

COMO SE APRENDE: Os professores participantes apreciaram o momento e cobram 
continuidade do mesmo, em que mais colegas possam participar, além de ser uma 
oportunidade para formação continuada.
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SERRA DE SÃO BENTO
A referida cidade conta com uma população estimada de 5.870 pessoas, e está loca-
lizada na mesorregião da Borborema Potiguar e na microrregião do agreste potiguar. 
Com uma área total de 96,64Km ocupando 0.18% do território estadual, e com uma 
altitude que varia entre 400 e 800 metros (IBGE, 2017).

A economia gira em torno da agricultura familiar, pecuária, empresas têxtil, serviço 
público e privado. O turismo já se mostra como uma realidade local, mesmo ainda 
sendo de forma sutil, mas que já emprega diversas pessoas tanto em serviço formal 
como em serviço informal. 

O trilhas potiguares em nosso município foi de fundamental importância, especial-
mente no tratante educação e saúde, uma vez que foram desenvolvidas oficinas, 
reuniões e debates voltados para professores, alunos, profissionais da saúde, funcio-
nários em geral, o que acaba beneficiando a população como um todo.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

Nossa cidade recebeu entre os dias 22 e 29 de Julho o Programa Trilhas Potiguares 
que é um Programa de Extensão com efetiva interação entre a Universidade e a 
comunidade de pequenos municípios do Rio Grande do Norte com até 15.000 ha-
bitantes. Para que o programa ocorresse de forma satisfatória em nosso município 
houve a mobilização de diversos segmentos municipais, como mostra lista abaixo.

SEGMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA CIDADE

IGREJA CATÓLICA

GRUPO DE ARTESÃS MUNICIPAIS

 RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO).

PÚBLICO ATENDIDO- 1.050 pessoas.

QUANTIDADE DE DISCENTES UFRN- 14 discentes.

QUANTIDADE DE CURSOS DOS DISCENTES- 13 cursos

QUANTIDADE DE COORDENADORES UFRN – 02 coordenadores

NÚMERO DE AÇÕES- 45 ações.

 CONTINUIDADE

As ações com possibilidades de continuidade no município de Serra de São Bento, 
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poderia ser a continuidade das hortas escolares, pois contaríamos com a ajuda dos 
professores e apoio técnico da secretaria de Agricultura, por meio do técnico agrí-
cola.

As oficinas de primeiros socorros, humanização no atendimento, poderiam ser re-
formuladas e aplicadas pelos profissionais da atenção de saúde básica do município. 
Outras ações que temos a intenção de dar continuidade é a inserção de jovens e 
crianças no Atletismo, que já se mostra como uma realidade local e a formação tea-
tral, pela necessidade de grupos culturais no município.

SERRINHA DOS PINTOS
O Trilhas Potiguares chegou ao Município de Serrinha dos Pintos em sua segunda 
edição, no dia 22 de julho de 2018. Os participantes foram acolhidos no terminal 
turístico do município pela prefeita Rosânia Teixeira, a secretária de educação: Fátima 
Pereira; os técnicos da secretaria: Velúsia Lemos Teixeira, Krislyne Days, Maria Per-
petua Lemos Cardoso e Raimundo Monteiro; coordenador do telecentro: Aurivam 
monteiro; coordenador de Turismo, Romerito Gomes; pelos comunicadores: Nazare-
no, Aurivam, Sena colaboradores e voluntários. A prefeita deu boas vindas, a secre-
tária de Educação desejou sucesso e apresentaram os locais onde iriam acontecer as 
oficinas, os trilheiros se apresentaram cada um com as áreas específicas que seriam 
trabalhadas durante a semana. Após o momento, todos foram encaminhados ao 
alojamento.

O programa de extensão da UFRN veio trazer à comunidade diversas atividades 
recreativas e valorosas. O município recebeu os Trilheiros com muita alegria por já 
ter conhecimento da grande valia do Projeto e de suas ações. Durante a semana, o 
município teve a oportunidade de participar de oficinas com temas relevantes que 
engrandecendo a cultura local.

As oficinas foram destinadas às Escolas, ao CRAS, ao telecentro, ao Polo Acadêmico, 
Ginásio de Esportes, Mercado Público, Centro de Convivência e serviço de vínculo, 
Prefeitura e Praças Públicas. Esses locais citados receberam um grande público para 
que fossem desenvolvidas as atividades planejadas.

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Secretaria de Educação

Coordenação de Turismo

Secretaria de Saúde

Secretária de ação Social,

Secretaria de Transportes

Secretaria de Esporte

Secretaria de obras e Urbanismo

Secretaria de Agricultura

Secretaria de Finanças

Escola Municipal Leís Gomes de Oliveira

Escola Municipal Egídio Fernandes de Souza

Escola Passinhos da Aprendizagem

Escola Municipal Serrinha dos Pintos

Escola Cristalino Vaz
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Blog Serrinha dos Pintos da Gente

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Tributação

Salão Paroquial Terezinha Maria de Jesus

Rádio Comunitária VSM

Terminal Turístico

Escola Estadual Francisco de Assis

Serviço de Convivência e Fortalecimento

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

  O publico atendido foram crianças, jovens, adolescentes, idosos, estudantes 
e funcionários públicos, de acordo com as oficinas desenvolvidas. Tivemos em torno 
de 644 participantes, sem contar com os participantes das oficinas abertas.

 Observamos em todas as oficinas uma boa interação entre os coordenado-
res locais e os cursistas.

         Tanto nas oficinas de aulas práticas como na de artesanato sustentável, as orien-
tações de como reduzir, reciclar e reutilizar, utilizando caixas de papelão e garrafa pet 
com uso de tintas, tesoura, cola, régua, pincéis e elástico, construindo porta-joias, 
embalagens e outras coisas. Todo o aprendizado foi proveitoso. 

         Presenciamos as oficinas abertas ao Público ( Zumba, Cinema), na Praça com 
um grande Público de participantes interessados. A oficina Pedagogia de Projetos 
(Educação infantil) aconteceu na Escola Passinhos da Aprendizagem, com uma boa 
participação, ministrada por Rayane Karinny e Letícia Carvalho. Deixando marcas na 
educação municipal.

 A Oficina de Ferramentas para o Ensino da Matemática foi direcionada a 
professores do Ensino Fundamental da Rede Estadual e Municipal, no Salão Paro-
quial construíram jogos como A Batalha Naval, repassando para os presentes a im-
portância de trabalhar a teoria e a pratica através de jogos.

 As palestras ministradas tiveram grande relevância, temas importantes 
como: Cidade Mais Verde; Cidade mais Saúdavel: e “Nym com isso?”, ministradas na 
Escola Francisco de Assis com todos os alunos e professores da Escola.  Jennifer, Cla-
ra e Matheus fizeram uma excelente explanação sobre o tema. Aconteceu também 
uma palestra realizada na Prefeitura em homenagem ao dia do agricultor, ministrada 
por Doutor Silvio, sobre plantas frutíferas. Os participantes tiveram a oportunida-
de de conhecer o manejo de algumas plantas com seus frutos. Nesse mesmo local 
aconteceu uma palestra sobre plantas medicinais, com o objetivo de repassar à co-
munidade a forma de fazer a infusão das folhas de algumas plantas como a hortelã 
e alecrim. 

 O teatro de sombras levou os jovens e adolescentes a apresentarem em 
praça pública uma demonstração belíssima sobre Bulling nas Escolas, retratando os 
problemas vivenciados.

No último dia, aconteceu na Praça Valentim Guitner um Show com os Trilheiros, onde 
fizeram os agradecimentos a todos os envolvidos em forma de um Cordel, desde o 
Acolhimento da Gestora Rosânia a todos que contribuíram, não deixando de citar Si-
las, que deu apoio aos Trilheiros por uma semana, cozinhando e oferecendo suporte 
no que precisava. Aconteceram os agradecimentos da Secretaria de Educação; e o 
professor Anacleto Silva deu sua colaboração em forma de Cordel, o que engrandece 
muito mais o município com esse artista da terra.

 A programação contou com um documentário produzido por responsáveis 
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pelas oficinas, Gil Lopes, Aurivam Vieira, Nazareno Câmara e Romerito Gomes, com 
vivências de pessoas da comunidade, o que ficará registrado na história. 

           Foi uma semana de grande importância para todos da comunidade. Essa 
Parceria com Estudantes de uma Universidade tão conceituada como a UFRN com a 
Prefeitura do Município de Serrinha dos Pintos, traz um engrandecimento cultural, 
didático e pedagógico, ampliando a publicidade do município, trazendo inovação 
tecnológica, novas práticas esportivas, contribuindo para um engrandecimento da 
comunidade. Melhorando a interação com as Escolas Estaduais e Municipais com 
oficinas em sala de aula e até nas Escolas Rurais, em todos os seguimentos.

 O projeto requer muito esforço da equipe, os técnicos da Secretaria de Edu-
cação desempenharam um belo trabalho sempre buscando  o zelo e a organização 
do evento não mediram esforços, tivemos o apoio total da Gestora Rosânia Teixeira, 
desde a assinatura até a execução das oficinas no município, tomando o cuidado 
com a acolhida dos Trilheiros e na preparação dos locais onde aconteceram os tra-
balhos.

 Os coordenadores fizeram de tudo para que o Projeto chegasse ao final 
com o objetivo desejado. Romerito Gomes, Aurivam Morais, Nazareno, Raimundo 
Monteiro, Sena Júnior estavam disponíveis em todos os momentos, assim como as 
Diretoras das Escolas.

 O apoio das Secretarias Municipais, Escolas Estaduais e Municipais, CRAS, 
Criança feliz e Pólo acadêmico foram fundamentais. Aos alunos, a gratidão por ser 
o maior Público. Acreditamos que eles adquiriram conhecimentos novos que irão 
praticar pelo resto da vida, pois nunca esquecerão os momentos vivenciados.

AÇÕES DE DESTAQUE

As ações que podem acontecer no município serão uma hortinha, coordenada pelos 
profissionais da Secretaria de Agricultura, com ideias voltadas para as hortaliças se-
rem direcionadas a merenda Escolar; incentivo aos alunos na criação de grupos de 
teatro de sombras, tentando evitar evasão e melhorando o convívio escolar.

Outra ação que pretendemos continuar é com o grupo de idosos, observamos o 
interesse nos que participaram das oficinas e o desejo de continuar.

CURRAIS NOVOS - TOTORÓ
A experiência do Programa Trilhas Potiguares foi extremamente exitosa no município 
de Currais Novos. Foi realizado um Projeto Piloto chamado “Trilhas na Comunidade”, 
onde ocorreu no Povoado Totoró e adjacências, lugar histórico onde se originou o 
município de Currais Novos, em 1808. A iniciativa partiu da Prefeitura de Currais 
Novos, junto ao professor coordenador Marcos Adller, em poder realizar o projeto 
numa comunidade em uma cidade que possui um campus da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, cuja população é de mais de 42 mil habitantes, sendo as-
sim, implantado um projeto inovador. Justificamos ainda a realização do projeto na 
comunidade, em virtude de a mesma apresentar diversas demandas para o desen-
volvimento social, além do Povoado Totoró, diversas comunidades adjacentes foram 
beneficiadas, como, por exemplo, Comunidade Quandú, Comunidade Mirador, Co-
munidade Trangola, Comunidade Queimadas, Comunidade Molambos e Comunida-
de Namorados com as diversas oficinas realizadas durante o período de 29 de julho 
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a 04 de agosto. 

Diante das diversas oficinas realizadas nas comunidades, de acordo com o diagnós-
tico realizado anteriormente, o projeto atendeu diversas demandas que as comu-
nidades relataram no diagnóstico. Dessa forma comprova-se que a experiência do 
Trilhas na Comunidade foi de grande importância para as comunidades atendidas. 
Vale destacar que houve grande participação popular das comunidades e a avaliação 
realizada por eles foi extremamente positiva pelo trabalho realizado pelos professo-
res e estudantes. 

SEGMENTOS ENVOLVIDOS

SEGMENTOS

Prefeitura Municipal 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”

Projeto Geoparque Seridó

Escola Municipal Cipriano Lopes Galvão

Associação de Desenvolvimento Comunitário do Totoró

Associação de Mulheres Produtoras Rurais do Quandú

Associação dos Moradores da Comunidade Mirador

Associação dos Moradores da Comunidade Trangola

Associação dos Moradores da Comunidade Queimadas

Associação dos Moradores da Comunidade Molambos

Associação dos Moradores da Comunidade Namorados

RESULTADOS ALCANÇADOS (QUANTITATIVO)

PÚBLICO ATENDIDO – Aproximadamente 300 pessoas, entre crianças, jovens, adul-
tos e idosos.

QUANTIDADE DE LÍDERES COMUNITÁRIOS ENVOLVIDOS – 9 líderes comunitários 
envolvidos nas seguintes associações: Associação de Desenvolvimento Comunitá-
rio do Totoró, Associação de Mulheres Produtoras Rurais do Quandú, Associação 
dos Moradores da Comunidade Mirador, Associação dos Moradores da Comunidade 
Trangola, Associação dos Moradores da Comunidade Queimadas, Associação dos 
Moradores da Comunidade Molambos, Associação dos Moradores da Comunidade 
Namorados, Sr. Francisco Moreira Dantas – Empresário local Raianne Kely Lopes de 
Araújo – Guia de Turismo.
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AÇÕES DE DESTAQUE

Todas as ações realizadas foram de grande valia para as comunidades. Podemos 
destacar as oficinas de Jornalismo e Comunicação Multimídia, que foram trabalha-
dos durante toda a semana do projeto com jovens das comunidades para que os 
mesmos desenvolvessem competências e habilidades de repórteres e jornalistas de 
forma teórica e prática. Vale destacar que, diante das oficinas realizadas, foi criada 
pelos jovens a “TV Totoró”, para que eles continuem o trabalho, noticiando os acon-
tecimentos das comunidades com total autonomia de criar conteúdo e disponibi-
lizar no canal realizado. A Oficina de Condutores Mirins de Turismo foi de grande 
importância para as crianças e jovens, tendo em vista que o Totoró e adjacências, 
apresentam grande potencial para o desenvolvimento do turismo, tanto pela parte 
da história e cultura, como pelo viés do patrimônio natural e geológico. Então, as 
crianças poderão trabalhar como condutores de turismo, tendo em vista que esse 
segmento vem crescendo no município, uma vez que há o Projeto Geoparque Seridó 
da UFRN, e há um geossítio no Povoado Totoró, o geossítio Pico do Totoró, onde 
as crianças poderão trabalhar no desenvolvimento do Turismo local. Vale destacar 
também as oficinas de Teatro, nas quais os participantes das comunidades desenvol-
veram habilidades teatrais e de inibição da timidez, os quais também desenvolveram 
uma peça teatral que foi apresentada no momento do encerramento do projeto. Tal 
atividade poderá ter continuidade. Podemos destacar também as oficinas de Gestão 
de Empreendimentos Solidários e de Produção de Pizza para a Comunidade Quan-
dú, onde há a Associação de Mulheres Produtoras Rurais do Quandú, as quais pro-
duzem alimentos da agricultura familiar, puderam agregar valor aos seus produtos 
com a oficina de produção de pizza, onde foi sugerido que a associação trabalhe 
com delivery de pizzas na própria comunidade e adjacências, bem como de trabalhar 
a gestão da associação, a quem foi entregue os custos dos produtos produzidos pe-
las mulheres, assim facilitando a formação do preço dos mesmos. As oficinas sobre 
hipertensão, diabetes e qualidade de vida para adultos e idosos, desempenhou um 
papel importante para os moradores das comunidades, pois existem diversas pesso-
as diagnosticadas com diabetes e hipertensão, então, as orientações das estudantes 
com os moradores foram de grande relevância para o melhoramento da qualidade 
de vida deles. 
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ADIEL FERREIRA MAIA

ADRIANA BARBOSA DE FRANCA

ADSON DE LIMA CLAUDINO

ALANE EMELLY DA SILVA LEMOS

ALBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

ALESSANDRA JUSTINO DIONISIO

ALEXANDRE HENRIQUE JACOME OLIVEIRA

ALEXON ESTEVAM DA FONSECA

ALINE FERNANDES LIRA

ALINE KELLEN ROSARIO DE LIMA 

ALLYNE CAMYLLA PAZ DE SOUZA

ALYRSON JOSÉ AGUILAR ROCHA

AMANDA CAROLINE DOS SANTOS XAVIEL

AMANDA DE SOUZA NOGUEIRA

AMANDA NICOLI VITAL DE OLIVEIRA

ANA CLARA BILRO MEDEIROS BARROS NERI

ANA CLARA DANTAS BEZERRA DA SILVA

ANA FRANCISCA TEIXEIRA GOMES 

ANA GRAZIELE QUARESMA DA SILVA

ANA JÚLIA MIRANDA DE SOUZA

ANDERSON CIRILO VALENTIM

ANDERSON HONORATO DA SILVA

ANDRÉ DE OLIVEIRA TRIGUEIRO

ANDRE GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA

ANDREA PAULA DA COSTA MUNÇÃO

ANDRÉIA LUANA VARELA PONTES

ANDRIALEX WILLIAM DA SILVA

ANNY KAROLLYNE COSTA DA SILVA

AYRTHON WESLLEY VITORINO DE MEDEIROS 

BÁRBARA STHÉPHANE CAIXETA DE OLIVEIRA

BEATRIZ DE PAIVA GERMANO

BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS

BEATRIZ SIMOES BRITO DE AZEVEDO 

BIANCA CAROLINE NORONHA SOUSA BARBOSA

BIANKA EVELYN CAIXETA DE OLIVEIRA

BRENDA JEILIANE DANTAS ALVES

BRENDA LESLIE COSTA MARTINS

BRENO WAGNER ARAÚJO COSME DA SILVA

BRUNA KAROLINE DA NÓBREGA GOMES

BRUNA VANESSA PAULA DO NASCIMENTO

BRUNO BARBOSA DA SILVA

CAMILA RODRIGUES DO NASCIMENTO

CARLOS ANDRÉ BEZERRA BATISTA

CAROLINE BENTO DE OLIVEIRA

CAROLINNE DE NEGREIROS MARTINS LEITE

CECÍLIA MAYARA A. NELO

CLARA MARIA DA SILVA

CLAUDIANA MENEZES XAVIER

CLEIDIANE GERALDO MEDEIROS

CLEYSON PEREIRA AVELINO 

DALMO MÚCIO SILVA DOS SANTOS

DANIEL FERREIRA LOPES

DANIELA CATARINA SILVA CATÃO

DANIELA TEIXEIRA DE ASSIS

DANIELLE BARBOSA DE ASSIS

DARLIANY DE SOUSA QUIRINO 

DÉBORA HELAINE LIMA DA SILVA

DENILSON NASCIMENTO DA SILVA

DJALMA FERNANDES DE SOUZA FILHO

DRIELLY KAREEN DA COSTA BARBOSA

ELIS DEJANE DA SILVA LOPES

ELLEN MARIA DE LIMA

ELOYSE VALERIA DA SILVA

EMANUELLA GOMES DA SILVA 

EMMANUEL CÂMARA DE OLIVEIRA

ÊNDEL RAUL PACHÊCO DA COSTA

ERIC INACIO DE MEDEIROS

ERICK CAUANN MARQUES ALENCAR

ERICK XAVIER COSTA CRUZ

ESTHER ROBERTA DE CARVALHO SANTOS

EVALDO EVANGELISTA DA COSTA 

EVANDRO FERREIRA PAULINO 

FABIO SANTOS DA FONSECA 

FELIPE AUGUSTO DIAS DE FREITAS

FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS ANJOS

FERNANDA NAHARA CARVALHO DOS SANTOS

FERNANDA NAHARA CARVALHO DOSSANTOS

FLÁVIA YONARA VIEIRA DA SILVA

FLÁVIO DIEGO ALVES

FRANCINE GOMES DA SILVA

FRANCISCO CANINDE DAS CHAGAS DUARTE

FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS SILVA

FRANCISCO PATRICK ROCHA DE SENA

GABRIELY NASCIMENTO VARELA

GERLIANE GUILHERME MADEIRO

GESSIANA SILVA DOS SANTOS

GESSYCA THAIS MARTINS MONTEIRO DOS SANTOS

HAYANE LIMA SOBRINHO

HELLEN TATYANNE DA SILVA BARBOSA

IANY RENATA ARRAIS

IGOR RODRIGUES GALVAO

IGOR TAVARES BORGES DA SILVA

ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS

ALUNOS
PARTICIPANTES
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ISABEL PINTO AMORIM DAS VIRGENS

ISABEL PIRES BARRA

ISABELA KAROLINY CALIXTO DE SOUZA

ISABELLA KILIA MACEDO SILVA

ISABELLA KILIA MACEDO SILVA

ITAECIO MYCHELL FERREIRA DA SILVA 

ÍTALO FELIPE DE SOUZA 

ÍTALO JOSÉ SILVA SANTOS

IUNA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA 

IURY GABRIEL AMORIM DE ARAUJO

JADER RAFAEL FRANÇA DE ANDRADE

JAIANE PADILHA OLIVEIRA

JAILTON FRANKLYN DOS SANTOS PEREIRA

JANDERSON GALVINCIO DE AZEVEDO 

JANE LARISSA DE MELO CUSTODIO

JANIELLY FIRMINO FERNANDES BARBOSA

JÂNIO LUIZ DO NASCIMENTO

JANYELSON FIRMINO FERNANDES BARBOSA 

JAQUIELI FERREIRA DE MELO

JARCIARA LUIZA DE OLIVEIRA

JENNIFER SCARLETH SILVA DE MOURA

JÉSSICA DE OLIVEIRA ROCHA ALMEIDA

JOÃO CARLOS ROCHA 

JOÃO PAULO DE LIMA COSTA

JOÃO PAULO SILVA GOMES

JOÃO PEDRO DE SOUZA PATRÍCIO

JOAQUIM BRUNO CRUZ NETO

JOHNY EVERTON FIRMINO DA SILVA

JOICE SILVA DO NASCIMENTO 

JOICE SOUZA MAGALHÃES

JONATAS MARTINS PESSOA

JONATHAN FARIAS DE ANDRADE SANTOS

JOSÉ RICARDO ROBERTO DA SILVA

JOSELITA DE SOUZA SILVA 

JOSIMÁRIO SABINO DA SILVA

JOSUÉ DANTAS BELARMINO

JUCIÊ BORGES DA FONSECA

JUSSARA FÉLIX DA SILVA 

KALLYNE REBECA DA COSTA DANTAS 

KARLA REGINA ALVES BURGOA

KAROLYNY ALVES TEIXEIRA DE SOUZA

KATHLEEN LOUISE COSTA MARTINS

KENNYA MANUELLA I. FERREIRA ANDRADE

KETLYN PONTES DE SOUZA FERREIRA 

KLEDIOGENES FERNANDES NÓBREGA

KLÍSSIA HAELLY DE LIRA E SILVA

LADISLAU VIANA DE MEDEIROS NETO

LARA KATARINA DE SOUZA DANTAS

LARISSA CRISTINA BRAZ DA CRUZ

LARISSA DIOGEANE SILVA NASCIMENTO

LARISSA FERREIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

LARISSA GUEDES DOS SANTOS

LAURA GABRIELA DE OLIVEIRA BARROS 

LAURA SANTOS DE SOUZA

LAYSE KELLY SANTOS DA SILVA 

LEANDRO MELO DE CARVALHO

LEDA KARLA MONTEIRO DIAS 

LEONARDO CARDOSO REZENDE DOS SANTOS

LETÍCIA

LEYLANE DE OLIVEIRA COSTA

LÍVIA CAROLINA PEDROSOS RAMOS

LONARDO CABRAL AFONSO FERREIRA

LORDANA FONTINELI DANTAS

LOUISE VALESKA SOARES P. DE SOUZA

LUA KARINE DE SOUSA PEREIRA 

LUAN SOUZA DA FONSECA

LUANA BILRO PEREIRA DE ARÁUJO

LUANA KAREN DE LIRA MONTEIRO

LUANA LEE LIMA DA SILVA 

LUANA SOUSA DA SILVA

LUCAS DE LIMA DIAS

LUCAS MACEDO RODRIGUES

LUCAS MATEUS MARIZ DE ANDRADE

LUCAS PEIXOTO DE MACÊDO

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA

LUDIMILLE GABRIELLE GOMES LUCAS

LUIS MIGUEL LASZKIEWICZ LINEAL R. VERDEJO

LUIZ FELIPE DIAS DE MEDEIROS

LUIZ GABRIEL DANTAS DE SOUZA SILVA

MANOEL ATAIDE DE MELO NETO

MÁRCIA LAÉLIA DE OLIVEIRA SILVA 

MARCUS VINICIUS MELO DE LYRA

MARIA ALZIRA REGO PINHEIRO

MARIA CAROLINA XAVIER DA COSTA

MARIA CAROLINA XAVIER DA COSTA

MARIA CLARA NÓBREGA PIMENTEL

MARIA EMANUELLY RODRIGUES MARTINS

MARIA LOUIZE DE ALMEIDA LOBATO

MARIA LUIZA SILVA GUIMARÃES

MARÍLIA DO VALE GÓIS PACHECO MEDEIROS

MATEUS DE ARAUJO SOUZA

MATHEUS PINHEIRO DA SILVA RAMOS

MAYARA CRISTINA ALVES DA SILVA

MAYKON ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 

MAYRA NASCIMENTO MATIAS DE LIMA

MIKELE MARQUES RODRIGUES

MILKA GOMES DE MOURA

MYCLEISON COSTA

NAIRA CRISTINA RIBEIRO PIMENTEL

NARYLLENNE MACIEL DE ARAÚJO

NATÁLIA BEATRIZ FRANÇA DE LUCENA

NAYARA CRISTINA DA SILVA BENTO 

NÍNIVE LUARA DE ARAUJO PAIVA

NYCLEYDE DOS SANTOS SILVA

OSÉIAS LUCAS DE OLIVEIRA SILVA

PATRICIA CARLA TEIXEIRA DA SILVA
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PAULO CÉSAR DE LIMA NASCIMENTO

PAULO ROBERTO LIMA DE SOUZA

PEDRO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA

PEDRO HENRIQUE PIEROTE DE SOUSA

PRISCILA DAYANNE SILVA DE OLIVEIRA 

PRISCILA KALINE LIMA DOS SANTOS

PRISCILLA PAMELA ALEXANDRE DA SILVA

RAFAEL FERNANDES CAVALCANTE 

RAFAEL RAMOS DA SILVA DANTAS

RAFAELA INGRED DA SILVA 

RAFAELA MARIANE DE LIMA FELIX

RANAH DANTAS DUARTE

RAUL BRENER DANTAS

RAYANE CARLA DE SOUSA

RAYANE FERNANDES SOUSA DE MORAIS 

RAYANI GOMES BEZERRA

REBECA DE SOUZA

RHAYARA LIRA DE SOUZA 

RICARDO LUIS DE SOUSA MOREIRA

RICARLA DA SILVA NOBRE

ROBERTA ALVES BARBOSA

RONALDO TEODÓSIO DE OLIVEIRA ALVES

ROSY DAYANE DO NASCIMENTO COSTA

RUTE PEIXOTO DO NASCIMENTO 

SARA PORFIRIO DE OLIVEIRA

SARAH REBECA BEZERRA SILVA 

SEVERINO BALBINO COSTA NETO

STANLEY DE OLIVEIRA SOUZA 

STERPHANY LIZE DA SILVA LIMA

STHEFANNY ARIANE DE ANDRADE ROSA

SUERDA LILLIAN DA FONSECA LINS

SUZANE CHAGAS DA SILVA

TAIZE MICHELLE MENDES TERTULINO

TALISON FELIPE FERREIRA DE SENA

TATIANA DINIZ DE SOUZA

THAINÁ MARIA MAIA DE ANDRADE OLIVEIRA DE BRITO

THAINAR MICHELLE BEZERRA DA SILVA

THALYSON RODRIGO DE OLIVEIRA DANTAS 

THAYANE GUIMARAES SANTOS

THAZIO SILVA BEZERRA DE MENEZES

THIAGO PEREIRA DE PAIVA SILVA

THYAGO THAYRONNE CAMPOS PINHEIRO

VERÔNICA EULÁLIA DE MEDEIROS

VICENTE MARTOS MOREIRA 

VINICIUS ALVES DE SOUZA

VITORIA TEIXEIRA DA CRUZ

VIVIANE ARRUDA DE CASTRO

WEBERTHON ALESSANDERSON COSTA SILVA

WOUDER MAX AZEVEDO DE ARAÚJO

YLANA TAVARES SOBRINHO

YOGI MEDEIROS DE BRITO LUCENA
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ANGICOS
Cinema na praça

Dançar para quê?

Oficinas de danças urbana/popular turma 1

Minicurso: redescubra o office

(Textos, planilhas e apresentações no computador)

Turma 1

Cadê o direito que estava aqui!?

Se for pra turistar, eu também vou!

Valorização do turismo em angicos

Criar, brincar e preservar: construção de brinquedos e 
jogos utilizando materiais recicláveis

Turma 1

Tô ficando velho,

Tô ficando louco?

Qualidade de vida da pessoa idosa

(Parte i)

Trabalho sim

E tô vivendo

Ginástica laboral buscando a qualidade de vida – turma 1

Roda de conversa: as possibilidades de melhoria na 
gerência escolar por meio da gestão democrática

Turma 1

Oficina de oratória

Rádio escola

Dançar para quê?

Oficinas de danças urbana/popular turma 2

Minicurso: redescubra o office

(Textos, planilhas e apresentações no computador)

 Turma 2

Cadê o direito que estava aqui!?

Se for pra turistar, eu também vou!

Diagnóstico de potencial turístico de angicos

Criar, brincar e preservar: construção de brinquedos e 
jogos utilizando materiais recicláveis

Turma 2

Tô ficando velho,

Tô ficando louco?

Qualidade de vida da pessoa idosa

Roda de conversa: as possibilidades de melhoria na 
gerência escolar por meio da gestão democrática

Turma 2

Capacitação rádio

Mostra de profissões

Arez

Oficina de teatro

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

Oficina sobre drogas

Oficina sobre rádio jornal

AÇOES REALIZADAS 
NOS MUNICÍPIOS

Oficina sobre rádio jornal

Oficina de agroecologia

Oficina de teatro

Oficina sobre rádio jornal

Atividade

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

“Fila de espera” - ação de conscientização em unidade 
básica de saúde (ubs)

Oficina de alimentação saudável

Ação de incentivo a leitura e visitação a biblioteca central

Oficina sobre drogas

Roda de conversa - a ufrn e o que ela tem a oferecer

Oficina de agroecologia

Oficina de agroecologia

Cinema na câmara

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

Ação em abrigo de idosos

Oficina de agroecologia

Oficina de agroecologia

Abuso sexual e trabalho infantil 

Trilhas no parque municipal josé mulato 

Minicurso de gestão de resíduos 

Gincana cultural 

Roda de conversa - esporte e qualidade de vida 

Abuso sexual e trabalho infantil 

Oficina de yoga e massagem 

Encontro com marisqueiros 

Bate papo sobre saúde física e mental no projeto social 
de lutas 

Planejamento do multirão de limpeza na laguna 
guaraíras 

CAIÇARA DO NORTE
Trilhas na saúde

Ecoponto

Treino funcional e dinâmico interativo

Cinetrilhas

Giro trilhas na escola

Oficina: como despertar a leitura e a produção textual 
dos alunos e professores

Oficina: o uso do fantoche como recurso pedagógico

Oficina: acolhimento em classificação de risco

Oficina: jornal estudantil – incentivo a escrita e leitura a 
estudantes através do gênero textual jornalismo.

Oficina: libras é uma forma legítima de comunicação?

Esporte e lazer

Oficina: a arte de ensinar e contar histórias

Oficina: teatro, a arte do encontro!

Oficina: existe metodologia para o ensino e 
aprendizagem de libras
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Oficina: vem fazer fanzine.

Roda de conversa: saúde na terceira idade

Oficina: acolhimento em classificação de risco

Workshop de iniciação teatral

Roda de conversa: educação inclusiva, interpretação e 
leitura.

Giro trilhas na escola

Oficina: leitura e interpretação textual

Oficina: vem fazer fanzine

Giro trilhas na escola

Workshop de iniciação teatral

Musicalização e contação de histórias

Oficina: o que é o enem e qual a importância da redação 
e da interpretação textual nesta prova?

Giro trilhas na escola

Oficina: vem fazer fanzine!

Giro trilhas na escola

Mostra de profissões: ifrn

Oficina: boas práticas de manipulação de alimentos

Oficina: aproveitamento integral dos alimentos

Oficina: confecção de vassoura de garrafa pet

Roda de conversa com o grupo de apoio multidisciplinar 
contra a obesidade (amo)

CARNAUBAIS
 Atividades pinturas referentes à história (4 

apresentações - 1 em cada sala com duração de 30 
minutos)

Apresentação da banda filarmônica da cidade

Apresentação de grupo de dança local

Apresentação do programa, dos integrantes e das 
autoridades presentes.

Apresentação musical como resultado da oficina de 
canto

Apresentação sobre os ideias da produção da cartonera 
e leitura de poemas

Atividade de pintura sobre as histórias contadas 

Bate papo sobre o futuro profissional e qual carreira 
seguir 

Cerimônia oficial de entrega de certificado aos 
participantes das oficinas

Contação de história em escola do ensino infantil na 
zona rural - história da menina bonita do laço de fita por 

meio de desenhos ilustrativos

Contação de história no ensino infantil - chapeuzinho 
vermelho 

Contação de história no ensino infantil com teatro - 
chapeuzinho vermelho 

Contação de história pela música

Diálogo sobre cidadania e comportamento 

Encerramento das atividades na praça:

Homenagem aos trilheiros

Marketing: desenvolvimento pessoal

Oficina de canto

Oficina de cartonera 

Oficina de construção da boneca abayomi 

Oficina de criação de instrumentos com materiais 
reutilizáveis 

Oficina de dança

Oficina de escrita criativa 

Oficina de fotografia - técnica do light painting 

Oficina de fotografia e conceitos sobre assessoria de 
imprensa para blogueiros e fotógrafos da cidade

Oficina de fotografia para crianças

Oficina de introdução à programação

Oficina de pinturastencil em tecido, e de  produção de 
bolsas para livros

Oficina de ritmos com copos reutilizáveis 

Oficina de robótica 

Palestra de conscientização sobre drogas 

Palestra de motivação pessoal para o funcionários da 
semthas

Palestra na área da saúde

Palestra para as famílias: compreendendo a realidade 
da criança com deficiência - desenvolvendo talentos e 

possibilidades

Palestra sobre cuidados com a saúde, e oficina de 
receitas saudáveis para pessoas com hipertensão e 

diabetes

Palestra sobre economia solidária e oficina de produção 
de carteiras de papelão com as artesãs

Palestra: combatendo a evasão escolar

Palestra: conscientização e prevenção quanto ao uso de 
drogas 

Palestra: humanização no atendimento

Palestra: importância da formação escolar para a vida

Palestra: promovendo a inclusão escolar de crianças com 
deficiência

Palestra: software livre, descomplicando seu uso

Readaptação das demandas

Saída carnaubais - natal

Sexualidade: uso de preservativos e gravidez na 
adolescência 

Trajeto natal - carnaubais

Visita dos trilheiros à cidade histórica, conhecendo as 
construções antigas e o museu

ESPÍRITO SANTO
“Infecções sexualmente transmissíveis” (ists)

Apresentação de um sarau improvisado com poesias.

Artesanato: chinelos decorados com pedrarias

Artesanato: chinelos decorados com pedrarias.

Atividade física

Atividade física - “chi kung”, tipo “patuan chin”

Atividade física - a atividade realizada foi o chi kung: 
patuan chin

Atividade física para crianças - foram trabalhados 
exercícios em forma de dinâmicas para melhorar a 

percepção e desenvolvimento das crianças e também 
sua interação.

Atividades físicas para adolescentes

Atividades físicas para criança

Atividades físicas para idosos

Atividades físicas para os idosos

Boas práticas de fabricação de alimentos

Educação alimentar

Educação alimentar começa antes de ir ao supermercado

Educação alimentar começa na infância

Encontro cultural na praça do auto de são josé
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Fotografia para dispositivos móveis

Higienização de acervos bibliográficos

Infecções sexualmente transmissíveis (ist´s)

Jogos matemáticos

Melhorando a saúde com técnicas simples  

Melhorando a saúde com técnicas simples.

Oficina de “abayomi”

Oficina de “pau e lata” –

Oficina de planejamento escolar

Oficina de planejamento escolar oficina de jogos 
matemáticos

Oficina deplanejamento escolar – discussão do projeto 
político-pedagógico.

Oficina segurança alimentar

Organização de acervos bibliográficos

Organização de acervos bibliográficos infecções 
sexualmente transmissíveis (ists)

Organização de arquivo

Organização de arquivos oficina de planejamento escolar 
– discussão do projeto político-pedagógico para três 

escolas da zona rural.

Orientação postural

Orientação postural -.

Origami e tangram

Pintura com café

Reciclagem: eu e o meio

Sarau na praça do cruzeiro

Treinamento da utilização do software para os 
funcionários da secretaria de educação

PATU
1ª reunião da gincana de projetos charrete: o jogo dos 

afetos. 

2ª reunião da gincana de projetos charrete: o jogo dos 
afetos

3ª reunião da gincana de projetos charrete: o jogo dos 
afetos.

Atividades lúdicas com as crianças do quilombo

Colóquio: memória, cultura e identidade.

Concurso de projetos charrete – o jogo dos afetos.

Dança com amanda

Dança com idosos

Encontro de acolhimento e valorização da vida

Fórum de bairro – valorização da vida

Museu do afeto patuense

Museu do afeto patuense com a escola edino jales.

Museu do afeto patuense com a escola francisco moura

Museu do afeto patuense com a escola ginásio comercial

Narrativas biográficas

No balanço da dança

Oficina “fotografia todo dia”

Palestra fakenews

Recolhimento dos projetos nas escolas

PEDRO AVELINO
Rodas de conversas sobre o papel do conselho tutelar e 

a sua importância no contexto social.

Apresentação dos resultados das atividades.

Aula de dança – zumba e ritmos afins.

Aula de dança para idosos.

Blitz da saúde.

Catalogação de grupos e artistas da cidade.

Catalogação de potencial turístico de pedro avelino.

Cine em pedro avelino: “escritores da liberdade”.

Circuito de arte e cultura – teatro / dança / artes visuais.

Circuito de arte e cultura – teatro / dança.

Circuito de artes – apresentações culturais

Combate à exploração sexual infantil.

Combate ao alto índice de reprovação nas escolas.

Conhecer a culinária e alimentos locais.

Curso de aquaponia

Curso de avicultura de galinha caipira.

Curso de caprinovinocultura.

Curso de condutor de turismo

Curso de fotografia.

Curso de fruticultura agroecológica

Curso de inglês.

Curso de olericultura agroecológica.

Curso de piscicultura com rejeito de água de 
dessalinizador.

Curso de piscicultura em tanque-rede.

Entendendo o estatuto da criança e do adolescente: 
benefícios sociais do eca.

Escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor.

Estudo e mapeamento de pousadas, restaurantes e 
bares.

Nutrição infantil e higienização correta das mãos e dos 
alimentos.

O que é o que é? Parece engraçado, mas não é: vamos 
falar sobre bullying?

Oficina de artes visuais.

Oficina de bijuterias

Oficina de fanzine – é dobradura, poesia, escrita, 
colagem e pintura, tudo junto.

Oficina de ritmos populares com a banda escolar.

Oficina de turbantes.

Oficina sabores e saberes: oficina de culinária, a partir 
dos alimentos locais.

Oficina sobre decoração de festas.

Palestra sobre a prática do autoexame na prevenção do 
câncer de boca.

Palestra sobre dsts e gravidez na adolescência.

Palestra sobre odontologia preventiva para bebês e 
crianças.

Palestra sobre primeiros socorros.

Palestra/conversa sobre o “mal do século”: depressão.

Palestras sobre dcnts, como diabetes e hipertensão 
arterial, etc.

Prevenção ao trabalho infantil: um dever de toda a 
sociedade.

Raízes e formação do brasil: nossos antepassados e 
remanescentes. O preconceito ainda marca a nossa 

história?

Roda de contação de histórias.

Roda de conversa entre as equipes de saúde: trilhas & 
pa.
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Rodas de conversas sobre o papel do conselho tutelar e 
a sua importância no contexto social.

Visita a agricultor no assentamento nova esperança

Visita às escolas para avaliação do cardápio escolar.

Visita técnica a piscicultor em bom jesus

PEDRA PRETA
Torneio de integração: torneio simultâneo de jogos de 
equipe, como queimada e bandeirinha, para crianças e 

adolescentes.

Banda marcial: descrição instrumental, funcionamento e 
organização de uma banda. Início da formação do grupo 

para a reativação da banda.

Blitz da saúde: realização de exames de hgt e teste 
rápido de hepatite a e b, além de sífilis e hiv.

Comunicação e o uso do celular em sala de aula: a base 
da comunicação humana; o porquê de precisarmos 

sempre nos comunicar e novas alternativas para uso do 
celular em sala.

Cuidados com a voz: dicas e técnicas de aquecimento 
para os profissionais da educação terem mais cuidado 

com a sua voz.

Dança mix: uso de danças coreografadas adaptadas, 
a partir do youtube, como forma de conscientização 

corporal.

Danças populares: passos básicos e conhecimentos 
históricos a respeito de danças típicas e populares, como 

o xote e o xaxado.

Encerramento: momento de confraternização e 
apresentação das atividades desenvolvidas durante a 

semana para a população.

Fake news: o que são e como são repercutidas as notícias 
falas. Dicas para detectar as fake news.

Jogos e brincadeiras: diversas dinâmicas infantis para 
crianças.

Jogos e brincadeiras: realização de diversas dinâmicas 
infantis para crianças. 

Leitura de cordel sobre arboviroses: uso do cordel como 
forma lúdica de alertar sobre as doenças transmitidas 

por mosquitos, para crianças do fundamental i.

Mostra de profissões: cada estudante da ufrn apresentou 
seu curso para os estudantes do ensino médio da escola 

estadual de pedra preta

Prática circense para crianças: trabalho de rolamento e 
malabarismo para crianças.

Roda de capoeira: ensino básico de movimentos e 
cantigas do jogo.

Roda de capoeira: ensino básico de movimentos e 
cantigas do jogo.

Sexualidade na adolescência: mitos e verdades; doenças 
sexualmente transmissíveis; e detalhes sobre os sistemas 

reprodutores.

Slackline e técnicas de equilíbrio: trabalho do equilíbrio 
através do slackline

Teatro meio ambiente: uso de técnicas cênicas para 
a conscientização ambiental de crianças do ensino 

fundamental i.

Torneio de futsal: segunda fase da disputa por chaves.

Torneio de futsal: terceira e última fase da disputa por 
chaves. Também aconteceu um amistoso de times 

femininos.

Torneio de futsal: torneio com times locais que, 
disputando por chaves, jogavam entre si para 

estabelecer o primeiro lugar. Etapa 1/3.

Voleibol adaptado: ensino das técnicas básicas 
de voleibol, em quadra de areia, para crianças e 

adolescentes.

Yoga e meditação: técnicas básicas do exercício de yoga 
para relaxamento e concentração de crianças.

LAGOA SALGADA
5 Passos para melhorar a oratória

5 Passos para uma alimentação saudável: você come 
hortaliças?

Adolescer - sexualidade na adolescência

Adolescer com os pais: conversando sobre sexualidade 
com os filhos

Aposentadoria e benefícios assistenciais: inss negou, 
mas tenho direito? Para pessoas que tiveram benefício 

negado no inss

Badminton: bora jogar?

Bora fechar um?

Circuito recuperar/restaurar

Como se aprende?

Comunicação não violenta no trabalho

Conhecer para prevenir

Contaminantes alimentares e doenças transmitidas por 
alimentos

Cortejo pela cidade (carro som): divulgação do trilhas 
na cidade

Dança na infância:a importância da dança na escola

Dança na melhor idade: saúde e qualidade de vida

Escovação supervisionada

Estande: cuidando da boca para cuidar do corpo - 
prevenção ao câncer de boca (exame intra e extra bucal 
+ autoexame); testes rápidos hiv, sífilis; verificação de 

pa + hgt

Filme- “que horas ela volta?”

Fotografia com celular

Gestão escolar: soltar ou prender?

Humaniza SUS

Manipulação higiênica dos alimentos e boas práticas

Meditação guiada: terra, água, fogo e ar

Mostra de profissões

Nossa horta: confecção de uma horta escolar com as 
crianças

Que dança eu danço? Criação de grupos culturais com 
adolescentes

Semeando a escola, colhendo o futuro

Um dialogo dançado

Uma vida em 09 luas

Vamos reduzir o calor?!

CURRAIS NOVOS
Bate papo sobre agroecologia

Censo da comunidade

Conheço meu corpo, planejo meu futuro!

“Contribuindo com a gestão do produto turístico 
geosítio 
totoró 

“

Da sala de aula à biblioteca 

Desbravando o turismo e prosperando o futuro

Encantando com a flauta

Encerramento da gincana juventude viva

Energia viva na escola

Era uma vez, conte outra vez
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Eu estou na melhor idade!

Felicidade

Expedição no pico

Geologia na escola

Gestão de empreendimentos solidários

Gestão do turismo

Gincana juventude viva

Historietas

Mapeamento dos pontos turísticos da comunidade 
totoró

Mini agência de comunicação. Divulgando as ações do 
trilhas potiguares

Mulheres em ação

O nosso museu

Oficina de dança

Pensando, planejando e praticando com os jogos 
matemáticos

Recreação infânteatral

Sonhos meus

Teatro de bonecos e confecção

Trilhando na cozinha

Serra de são bento

Acolhimento/ humanização 

Ambientação de espaço escolar – urbano 

Aproveitamento integral de alimentos 

Cd coletivo 

Conhecendo o turismo de aventura 

Contação de histórias 

Cuidados com obesidade e educação alimentar para 
adultos 

Danças tradicionais

Educação ambiental e turística dos munícipes 

Inclusão de crianças no atletismo 

Inclusão de crianças no atletismo mine competição 
trilheiros 

Inclusão de outros tipos de esportes (slackline e corrida 
de aventura)

Jogos pedagógicos com material reciclado 

Oficina ambientação escolar 

Oficina com os agentes de saúde sobre doenças crônicas

Oficina contação de histórias 

Oficina de audiovisual  

Oficina de iniciação teatral 

Oficina de xadrez e damas na escola 

Oficina formação teatral 

Oficina hiperdia 

Oficina pics 

Oficina sobre combate à dengue 

Oficina: ambientação de espaço escolar – rural 

Oficina: cuidado com os pés  

Oficina: turismo e identidade cultural. Trilheiros 

Plantação de horta escolar 

Plantio da árvore simbólica do trilhas  

Preparação de papinhas

Prevenção de sífilis 

Qualificar professor 1º a 5º ano no esporte 

Revitalização da praça 

Roda de conversa: mídias sociais 

Suporte básico de vida 

SERRA NEGRA DO NORTE 
Sexualidade e corpo: é possível me encontrar?: Serviço 

de convivência e fortalecimento de vínculos

“Conheço meu corpo, planejo meu futuro!”: Oficina 
“planejo e conheço” sobre planejamento reprodutivo 
e métodos de prevenção contra gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis;

“Produção audiovisual e jornalística”: oficina sobre 
atuação (teatro), vídeo jornalístico e linguagem 

audiovisual;

Atividades com idosos

Brincando com o coco de roda e araruna;

Combatendo as drogas na sociedade contemporânea: 
dinâmica do conhecimento, apresentação dos tipos de 

drogas e roda de conversa;

Conheço meu corpo, planejo meu futuro!: Oficina 
“planejo e conheço” sobre planejamento reprodutivo 
e métodos de prevenção contra gravidez e doenças 

sexualmente transmissíveis;

Curso de capacitação e gestão de arquivos: curso sobre 
métodos de gestão de arquivos e bibliotecas;

Danças circulares;

Estou na melhor idade!: Semana do idoso - oficinas 
sobre câncer de mama e de próstata, sexualidade na 3ª 

idade, hipertensão, diabetes e qualidade de vida;

Gastando energia, ganhando vida!: Apresentação das 
modalidades esportivas, conhecendo os benefícios do 

esporte e praticando as modalidades escolhidas;

Gincana juventude viva: atividades educativas, recreativas 
e produtivas em função da discussão das perspectivas de 

vida dos jovens;

O futuro que queremos: oficina sobre minhas atitudes de 
hoje refletem no amanhã e plantio de mudas;

O que será de mim? Tecendo caminhos para o futuro: 
oficina sobre autoconhecimento, construção do 
planejamento de carreira e mostra de profissões;

O trabalho na educação: formação para profissionais da 
educação acerca do bom clima organizacional;

Pensando e construindo uma educação inclusiva e 
transformadora: oficina sobre projeto de educação, 

possibilidade e dificuldades para uma educação 
inclusiva;

Pitstop financeiro: pit-stop na praça sobre gestão 
financeira;

Por que falar sobre drogas?: Exibição de curtametragem 
sobre drogas; roda de conversa;

Produção audiovisual e jornalística: oficina sobre atuação 
(teatro), vídeo jornalístico e linguagem audiovisual;

Relatos da vida de serra negra em forma de cordel: 
oficina sobre xilogravura e aspectos técnicos do cordel, 

tenda do conto e confecção de cordel;

Roda de conversa sobre agroecologia: oficina sobre 
vantagens e consequências no uso de agrotóxicos, 

alternativas ecológicas;

Uma viagem pela caverna boca!: Conhecendo cada parte 
que compõe a boca, doenças de transmissão

Uso de agrotóxicos, alternativas ecológicas;

Workshop de gestão de feira livre: workshop sobre como 
melhorar a gestão e organização da feira livre;

SERRINHA DOS PINTOS
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Acompanhamento da atividade melhor ambientação dos 
espaços físicos/ arborização da cidade

Atividade aeróbia na batida de ritmos culturais 
brasileiros

Atividade física, saúde e qualidade de vida: caminhada

Cinema na praça

Copa trilhas 2018 - campeonato de handebol

Copa trilhas 2018 - campeonato de queimada

Copa trilhas 2018 - campeonato de voleibol

Copa trilhas 2018 (campeonatos de voleibol, queimada 
e handebol

Exposição temporária

Inclusão digital para idosos

Jogos de educação ambiental

Melhor ambientação dos espaços físicos/ arborização 
da cidade

Noções básicas de jardinagem 

Oficina de  fotografia com smartphone

Oficina de artesanato sustentável 

Oficina de boas práticas na cozinha voltada para 
merendeiras

Oficina de criação de ferramentas para o ensino da 
matemática 

Oficina de educação nutricional voltada para crianças

Oficina de fotografia com celular

Oficina de fotografia com smartphone

Oficina de photoshop (ou similar)

Oficina de produção de ferramentas didáticas

Oficina pedagogia de projetos: o planejamento como 
princípio da ação docente

Oficinas - elaboração de matérias jornalísticas e 
reportagens

Organização da atividade de exposição temporária

Palestra e ações de conscientização ambiental com 
produção de cartazes/placas para educação ambiental

Palestra sobre plantas medicinais. Intitulada “montando 
uma hortinha”

Palestra: cidade mais verde; cidade mais saudável: e o 
nim com isso?

Produção de cartazes/placas para educação ambiental

“Teatro de formas animadas: teatro de sombras 
2° dia”

Teatro do oprimido: descobrindo possíveis formas de 
expressão

Teatro do oprimido: descobrindo possíveis pedagogias e 
políticas teatrais

Trilha ecológica

Zumba  na praça

AREZ
Oficina de teatro

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

Oficina sobre drogas

Oficina sobre rádio jornal

Oficina sobre rádio jornal

Oficina de agroecologia

Oficina de teatro

Oficina sobre rádio jornal

Atividade

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

“Fila de espera” - ação de conscientização em unidade 
básica de saúde (ubs)

Oficina de alimentação saudável

Ação de incentivo a leitura e visitação a biblioteca central

Oficina sobre drogas

Roda de conversa - a ufrn e o que ela tem a oferecer

Oficina de agroecologia

Oficina de agroecologia

Cinema na câmara

Oficina sobre infecções sexualmente transmissíveis (ists) 
e métodos contraceptivos

Ação em abrigo de idosos

Oficina de agroecologia

Oficina de agroecologia

Abuso sexual e trabalho infantil 

Trilhas no parque municipal josé mulato 

Minicurso de gestão de resíduos 

Gincana cultural 

Roda de conversa - esporte e qualidade de vida 

Abuso sexual e trabalho infantil 

Oficina de yoga e massagem 

Encontro com marisqueiros 

Bate papo sobre saúde física e mental no projeto social 
de lutas 

Planejamento do multirão de limpeza na laguna 
guaraíras 

SERRA DE SÃO BENTO
Acolhimento/ humanização 

Ambientação de espaço escolar – urbano 

Aproveitamento integral de alimentos 

Cd coletivo 

Conhecendo o turismo de aventura 

Contação de histórias 

Cuidados com obesidade e educação alimentar para 
adultos 

Danças tradicionais

Educação ambiental e turística dos munícipes 

Inclusão de crianças no atletismo 

Inclusão de crianças no atletismo mine competição 
trilheiros 

Inclusão de outros tipos de esportes (slackline e corrida 
de aventura)

Jogos pedagógicos com material reciclado 

Oficina ambientação escolar 

Oficina com os agentes de saúde sobre doenças crônicas

Oficina contação de histórias 

Oficina de audiovisual  

Oficina de iniciação teatral 

Oficina de xadrez e damas na escola 

Oficina formação teatral 

Oficina hiperdia 

Oficina pics 

Oficina sobre combate à dengue 
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Oficina: ambientação de espaço escolar – rural 

Oficina: cuidado com os pés  

Oficina: turismo e identidade cultural. Trilheiros 

Plantação de horta escolar 

Plantio da árvore simbólica do trilhas  

Preparação de papinhas

Prevenção de sífilis 

Qualificar professor 1º a 5º ano no esporte 

Revitalização da praça 

Roda de conversa: mídias sociais 

Suporte básico de vida 

JAÇANÃ
Oficina de atividade funcional voltada para a percepção 

corporal 

Trilhas turísticas de jaçanã: criação de roteiro turístico 
(roteiros alternativos e memórias do município) 

Mapeamento de pontos turísticos: limites e 
possibilidades. Fotografias dos pontos turísticos.  

Realização de atividades esportivas

Be happy: a saúde do trabalhador em pauta:dinâmica 
inicial, uma palavra que defina seu trabalho. 

Inauguração do projeto “dia do profissional de saúde”: 
ginástica laboral/biodança 

Simulações realísticas: convidar alunos para vivenciar o 
trabalho dos acgs 

Caixa de pandora (situações diárias): incentivar os acgs a 
relatarem situações do cotidiano que os incomodam 

Homenagem e reconhecimento da importância das 
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores 

Conversa com a comunidade sobre “o que é teatro?”, 
“Já assistiram alguma peça?”, “A importância do teatro”. 

Mediação de alguns jogos teatrais

: A partir da estética teatro do oprimido de augusto boal, 
iremos construir um extrato cênico com o tema drogas. 

Alimentos com cascas de frutas e outras receitas práticas 

Horta de condimentos  

Uso de plantas não convencionais (panc’s)

Contação de histórias com palhaço 

Leitura itinerante: “gelateca” 

Baú de histórias

Dinâmica sobre diversidade e inclusão 

Cine trilhas: mary and max 2009  

Princípios legais para a utilização de agrotóxicos no 
brasil 

Estudo da rotulagem e sinalização de segurança: 
conhecendo os pictogramas 

Classificação toxicológica: identificação de sintomas em 
caso de intoxicação 

Nr 31.8 – Segurança no trabalho com os agrotóxicos: 
medidas higiênicas durante e após o trabalho 

Equipamentos de proteção individual (epi’s) 

Recomendações de segurança para utilização dos 
agrotóxicos 

Abordagem sobre os cuidados com exposição solar 

Dinâmica do certo ou errado (com imagens e placas) 

Roda de conversa sobre a importância do exame de 
próstata e de mama 

Apresentação do extrato cênico com a temática drogas.

Feira expositiva 

Cine trilhas: nas asas de jaçanã - documentário sobre a 
ação do trilhas em jaçanã 

JANDAÍRA
Divulgação das atividades e visita às comunidades

Divulgação das atividades, roda de coco e ciranda

Espaço integrativo de saúde: viva melhor

Consequencia da poluição:  percepção ambiental

Oficina de contação de historias

Entre-laços: diálogo sobre as relações diante dos vícios 
modernos

Oficina de sabão ecologico

Precisamos falar sobre hiv

Capoeira - treino

Mostra de profissões

Oficina de instrumentos musicais

Oficina de fotografia

Oficina audiovisual

Transversatilidade: diálogo sobre os estudos de gênero 
e sexualidade

Debates sobre acolhimento e humanização

Coco de roda, batuques e ritmos afrobrasileiros

Arte pela cidade – grafitti e pintura

Cine na rua - sessão de terror

Cortejo inicial na comunidade

Quintal produtivo

Coco de roda - batuques e poesia

Pintura e grafitti

Drogas: dialogo e cuidados

Iniciação ao teatro

Aula sobre pintura rupestre

Cine afro

Oficina de danças afro-brasileiras

Trilha ecológica - história, cultura, preservação e meio 
ambiente 

Intervenção com grupo de idosos

Boas práticas na gestão pública

Cine na comunidade

Construção poética, música, contação de historias e 
pintura

Ser mulher – o poder feminino

Produção de documentário

Atividades com idosos

Forró da peia mole

Capoeira e dança no jogo da construção poética

JOSÉ DA PENA
Palestra sobre consumo consciente + palestra sobre 

arboviroses  

Aula aberta “conhecendo a história de josé da penha”  
oficina de teatro (maquiagem, atuação e cenário) 

Oficina de artesanato e economia criativa – reuso de 
papéis  

Oficina de audiovisual e comunicação comunitária  

Oficina para formação de professores ( mídias digitais)  
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Palestra sobre aquaponia  

Oficina de teatro (maquiagem, atuação e cenário)  

Palestra sobre cuidados com a hipertensão e diabetes  

Feira 360° (saúde, reciclagem, lixo e alimentação) 

Mostra de profissões para alunos da 3ª série do ens. 
Médio  

Oficina de teatro (maquiagem, atuação e cenário)  

Segurança na internet – nuca 

Oficina produção do ecoponto + oficina de 
compostagem  

Palestra sobre os cuidados com a hipertensão+ 
diabetes+ alimentação 

Artesanato e economia criativa – oficina de sacolas 
recicláveis  

Palestra ética do cuidado  

Cinema na praça  

Cinema na zona rural 

Caminhada pela cidade e providências para evento de 
encerramento 

Festival de encerramento: peça, exibição de vídeo 
produzido pelos alunos, fotos e resultados das 

atividades. 

LAGOA D’ANTA
Oficina de ciências: criação e cultivo da horta 

Introdução à fotografia com dispositivos móveis 

Coral: crianças e adolescentes 

Mostra de esportes 

Corpo e movimento (danças populares)

Banda fanfarra 

Oficina educação sexual  / drogas: quebrando tabus para 
o futuro. 

Técnicas de pintura / grafite 

Técnicas de estudos para alunos finais do ensino 

Fundamental ii 

Poluição ambiental 

Criação de brinquedos como instrumento pedagógico

Primeiros socorros 

Revitalização de uma horta comunitária no ambiente 
escolar 

A tenda do conto como espaço de fortalecimento de 
vínculo

Cinema na rua 

Pintura e grafite 

Introdução à fotografia com dispositivos móveis 

Confecção de brinquedos com materiais recicláveis 

História cantada: sopa supimpa 

Técnicas de manejo da horta 

Oficina: instrumentos de sopro 

Pintura em pano de prato 

A formação de pedagogo e a utilização de estratégias 
interdisciplinares para o ensino

Alunos com necessidades educacionais especiais: 
contextos e desafios

LAGOA DE PEDRAS
Ação ambiental 

Oficina de stencil

Oficina de teatro

Palestra sobre bullying 

Palestra sobre drogas

Minicurso dinâmica empreendedora

Oficina de bonecas abayomi

Percepção ambiental intervenção/questionário na feira 
livre

Oficina de fotografia

Aula de dança

Oficina de turbante e identidade negra

Patrimônio histórico cultural e turístico

Palestra sobre sexualidade da mulher

Mural arte pela cidade – pintura

Dança - conhecendo níveis espaciais

(Re)conhecendo a cidade intervenção/entrevista com 
idosos

Oficina de contação de histórias e receitas culinárias

Saúde mental escolar (professores e equipe técnica)

Oficina de coco de roda

Palestra desmistificando o suicídio

Cinema na escola (filme para crianças e famílias - aberto 
ao público)

Doação de livros + contação de história para crianças

Apresentação grupo capoeira força da pedra

Apresentação de coco de roda

Apresentação de teatro grupo trilhas

Apresentação de dança grupo(s) trilhas
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