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I INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta o 1º Relatório Anual do Projeto de Educação Ambiental 

da Costa Verde – PEA Costa Verde, correspondendo ao período que vigorou entre março 

de 2017 e fevereiro de 2018. Por sua vez o presente Projeto está sob regionalização de 

dois Programas de Educação Ambiental, o PEA SP para os municípios do Estado de São 

Paulo (Região 3) e o PEA-Rio para os municípios do Estado do Rio de Janeiro (Região 

4). 

 RECORTE ESPACIAL 

O PEA contempla 69 comunidades, envolvendo os municípios de São Sebastião, 

Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba, no Estado de São Paulo e Paraty, Angra dos Reis e 

Mangaratiba, no Estado do Rio de Janeiro. O Anexo I apresenta a localização das 

comunidades. 

II ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante esse primeiro ano de PEA CV (de março de 2017 a fevereiro de 2018) foram 

realizadas todas as atividades previstas para a Etapa de Inserção Comunitária e iniciou-se 

a Etapa de Ações Formativas Estruturantes, além das atividades de Formação Continuada 

da Equipe Executora. O Anexo II traz a relação cronológica dos eventos realizados nos 

12 meses entre março de 2017 e fevereiro de 2018, além da Oficina de Alinhamento 

Conceitual da equipe executora, que aconteceu em novembro de 2016. Ressalta-se que 

algumas das atividades realizadas, como Articulação Interinstitucional, Visitas 

Exploratórias e Mobilização não foram descritas nesse anexo, por não se constituírem 

eventos, com horário de início e término definidos.  

O cronograma resumido a seguir apresenta como as ações específicas previstas em 

cada uma das Etapas se distribuíram ao longo desse ano. Por se tratar de um PEA 

complexo, envolvendo um grande número de comunidades, algumas com dificuldade de 

acesso, as ações não ocorreram de forma sistematicamente ordenadas e sim orgânicas e 

fluidas no tempo – mas sempre de acordo com a sequência pré-estabelecida. Ou seja, a 

mudança de uma atividade para outra (ex.: das visitas exploratórias para a mobilização e 

desta para as reuniões de retomada) não aconteceu de forma estanque, no mesmo período 

em todas as comunidades.
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Quadro II-1 – Cronograma das atividades do projeto – março/2017 a fevereiro/2018. 

 
Legenda: 

 Planejamento 
 Relatório 
 Reuniões preparatórias 
 Oficina de Formação Continuada 
 Mobilização 
 Visitas Exploratórias 
 Reuniões de Retomada 
 Reuniões com as comissões 
 Ações Formativas 

 

Constata-se que, em relação aos custos empregados, o fluxo de caixa do projeto é saudável até o momento e vem sendo adimplido conforme 

execução físico-financeira prevista. 



 

 
Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde 3 

   

 

 

  

 

    

  1º Relatório Anual 

PBS09RC20 

Revisão 00 

04/2018 Coordenador da Equipe  Técnico Responsável  

 

 INSERÇÃO COMUNITÁRIA 

A etapa de Inserção Comunitária consistiu na retomada do contato com as 

comunidades participantes do PEA. Ela foi composta por quatro atividades: Análise 

Documental, Articulação Interinstitucional (ambas representadas na atividade de 

planejamento no cronograma), Visitas Exploratórias e Reuniões de Retomada (RR). Entre 

essas atividades foi realizada a Oficina de Preparação para o Campo, que faz parte da 

Etapa Transversal (item II.3.1) do projeto e que teve por objetivo preparar a equipe para 

a execução das atividades nas comunidades. 

Por se tratar de um trabalho sequencial, o encadeamento e articulação das atividades 

é o que permite o melhor desenvolvimento de atividades posteriores e a eficiência do 

processo como um todo. Portanto, durante essa etapa, a equipe executora trabalhou de 

maneira a coordenar a reinserção do PEA na região e a sequência das atividades com as 

particularidades de cada comunidade. 

Ressalta-se que o detalhamento das ações realizadas nessa etapa foi apresentado em 

Relatório especifico sobre a Retomada do Relacionamento, protocolado por meio da 

Carta UO-BS 0859/2017, em 05/12/2017.  

II.1.1 Análise Documental e Articulação Institucional 

A Análise Documental e a Articulação Interinstitucional tiveram como objetivo 

conhecer as ações em andamento, identificar demandas atualizadas e dificuldades, 

conflitos e ações que têm sido bem-sucedidas na região; além de apresentar o PEA para 

possíveis instituições parceiras. Desse momento começaram a se estabelecer as 

possibilidades de parcerias para o desenvolvimento do PEA a partir de uma rede de 

colaboradores. Foram contatadas ao todo 76 instituições entre associações comunitárias, 

colônias de pesca, prefeituras e secretarias, instituições de ensino e pesquisa, unidades de 

conservação, entre outras. O Anexo 03 apresenta quadro com as instituições contatadas 

nesse período.  

Destaca-se que essa é uma atividade permanente, de maneira que as equipes de 

campo estão frequentemente articuladas com as instituições e, no caso de instituições-

chave, esse contato mantém-se para o alinhamento de agendas e ações no território. 
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II.1.2 Visitas Exploratórias 

As visitas exploratórias foram realizadas em todas as comunidades participantes do 

PEA. Elas se desenvolveram a fim de identificar as lideranças e interessados em compor 

o grupo de apoio para organização das Reuniões de Retomada (RR) e de mobilizar os 

comunitários para a participação e identificação de demandas iniciais, dificuldades e 

necessidades para a organização logística das RR (preparo de lanche com produtos locais, 

local de trabalho adequado, organização do espaço físico). 

Foram contatadas 420 pessoas nas Visitas Exploratórias realizadas em todas as 

comunidades participantes do projeto. Durante esse período a equipe executora esteve 

atenta para a aceitabilidade das comunidades em receber o PEA, a fim de observar 

possíveis resistências para, posteriormente, elaborar a melhor maneira de trabalhá-las. 

II.1.3 Reuniões de Retomada 

As RR representam o fim da etapa Inserção Comunitária do PEA e também o início 

formal do PEA Costa Verde nas comunidades. Trabalhando de acordo com as 

particularidades e disponibilidade de cada comunidade, bem como com as condições 

logísticas e climáticas adversas, a equipe executora finalizou as RR em julho de 2017.  

Essas reuniões tiveram, salvo exceções, a duração de 2 a 4 horas. Os objetivos das 

RR eram: apresentação do PEA Costa Verde a partir da explicação dos antecedentes que 

levaram a sua conformação atual e da devolutiva do DP com a entrega do material 

impresso; compreensão e levantamento de expectativas de cada comunidade; validação 

ou redefinição de tema gerador e subtemas, bem como a priorização deles para as Ações 

Formativas Estruturantes e a organização das Comissões Comunitárias. A condução de 

cada uma das RR foi baseada em Roteiros Pedagógicos, desenvolvidos por cada uma das 

duplas que compõem a equipe executora. 

Os Supervisores com apoio dos Técnicos de Campo conduziram as RR a partir de 

uma diversidade de estratégias pedagógicas, conforme alinhado com a orientadora 

pedagógica, utilizando-se de cartazes, grupos de trabalho, plenária e etc. - tudo 

desenvolvido com uma linguagem acessível de forma a favorecer a participação de todos.  

Foram realizadas 66 reuniões de retomada contando com 1032 participantes, uma 

média geral de 16 participantes por reunião.  
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O gráfico abaixo (Figura II.1.3-1) apresenta as avaliações das RR pelos 

participantes com relação aos itens específicos. É possível observar um equilíbrio entre 

os aspectos e que foram avaliados principalmente de forma ótima. 

Figura II.1.3-1 - Avaliações das RR por itens 

 

Aponta-se aqui uma questão estrutural em relação ao planejamento da Etapa de 

Inserção Comunitária. Notadamente foram propostos demasiados objetivos para serem 

alcançados durante a RR, essa é mais uma questão que atuou contra o tempo de realização 

da atividade.  Sobretudo, identificou-se posteriormente um prejuízo em relação ao uso 

dos Temas Geradores. Essa questão será melhor explorada no item III.2.4 que trata do 

Monitoramento e Avaliação do Projeto. 

Nas RR foram definidos temas de interesse por parte dos comunitários para 

desencadear as Ações Formativas, considerando a metodologia de desenvolvimento dos 

Temas Geradores.  

Diversos temas foram levantados durante o processo e então agrupados em 

prioritários (base para a 1ª Ação Formativa (AF) em cada comunidade) e secundários 

(assuntos associados aos prioritários, que seriam trabalhados sequencialmente).  

Foram identificados 30 subtemas nas 66 comunidades que, após análise aprofundada, 

foram agrupados por afinidade, identificando assim 6 (seis) blocos temáticos. A 
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quantidade de vezes que os blocos temáticos foram apontados como prioritários em cada 

conjunto de comunidades é indicada no Quadro II.1.3-1: 

 

Quadro II.1.3-1 – Número de comunidades por bloco temático prioritário 

TEMAS PRIORITÁRIOS Total 

Regularização (Habilitações), Legislação e Fomento Pesca/Maricultura 44 

Gestão do Território e Instrumentos de Regularização Fundiária 17 

Organização Comunitária 15 

Turismo 10 

Infraestrutura 13 

Licenciamento de Grandes Empreendimentos 3 

 

Ressalta-se a predominância dos conteúdos relacionados à cadeia produtiva da pesca 

artesanal e aos instrumentos de gestão/regularização do território, correspondendo ambos 

aos objetivos centrais do PEA Costa Verde.  

Nota-se, também, que as questões relacionadas ao licenciamento ambiental de 

grandes empreendimentos, por ora, não ocupam as prioridades para as comunidades. 

 AÇÕES FORMATIVAS ESTRUTURANTES 

As Ações formativas estruturantes constituem a segunda e principal etapa do PEA, 

pois é onde serão desenvolvidas ações de caráter permanente. Tais ações têm como 

objetivo geral a instrumentalização do público prioritário para o acompanhamento, nas 

arenas públicas, dos processos em curso e encaminhamento de seus direitos e demandas, 

isto é, o fortalecimento para intervenção social qualificada. 

A partir do contexto de cada comunidade e do tema gerador escolhido por ela, são 

desenvolvidas ações formativas com o objetivo de possibilitar uma análise conjunta da 

realidade. Nessa prática educativa, equipe executora e público prioritário do processo 

educativo se tornam investigadores da realidade, com o propósito de melhor compreender 

para intervir de forma qualificada e estratégica. 

Não há uma quantidade ou forma pré-definida de ações formativas a se realizar em 

cada comunidade, nem mesmo uma frequência, isso vai depender do andamento do 

projeto e das particularidades de cada comunidade frente aos objetivos que se pretende 

atingir nessa etapa. Nesse contexto, as reuniões com as comissões representam um espaço 

importante de articulação para a execução das ações. 
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II.2.1 Reuniões com as Comissões 

As comissões comunitárias se formaram, primeiramente, durante as Reuniões de 

Retomada, mas a sua composição é flexível o suficiente para receber novos moradores 

interessados em participar mais ativamente dos processos do PEA. 

Tais Comissões são um grupo fundamental para ampliar a mobilização de todo o 

público prioritário ao longo do desenvolvimento do PEA, identificar as demandas de 

esclarecimento, reflexão sobre problemas, difusão de todas as atividades, planejamento e 

organização das ações formativas estruturantes, sempre em conjunto com a equipe 

executora.  

Do total de 1032 pessoas que participaram das Reuniões de Retomada, 

contabilizando todas as comunidades, 384 pessoas se dispuseram a fazer parte das 

comissões comunitárias do PEA. Este montante corresponde a 37% dos participantes 

dispostos a se envolverem com o planejamento participativo e execução das atividades 

no âmbito comunitário.  

Durante a Reunião de Retomada, diversas foram as metodologias adotadas pelas 

equipes de campo a fim de caracterizar e esclarecer o público prioritário do PEA e a partir 

delas foi possível para os comunitários compreender que todos os envolvidos na cadeia 

de pesca artesanal na comunidade poderiam participar ativamente do projeto. Dessa 

maneira, as comissões comunitárias estabelecidas contaram com o engajamento de 

homens e mulheres, jovens e adultos. 

Nesse início da Etapa de Ações Formativas e Estruturantes, as primeiras reuniões 

com as comissões tiveram como foco principalmente a validação do tema prioritário 

definido na reunião de retomada, a própria comissão (entrada e saída de integrantes e 

esclarecimento de dúvidas e compreensão do seu papel dentro do PEA) e a organização 

das atividades formativas. 

Em diversas comunidades foi necessária a realização de mais de uma reunião com a 

comissão antes da Ação Formativa devido às especificidades das próprias comunidades, 

mas que de maneira geral, esteve relacionada à necessidade do estabelecimento de um 

consenso sobre o tema gerador a ser trabalhado nas ações; à repactuação e fortalecimento 

de estratégias para ampliar a mobilização de comunidades menos engajadas no PEA e à 

definição coletiva do conteúdo da Ação Formativa.  
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No espaço das reuniões com as comissões comunitárias também foi possível a equipe 

de campo auxiliar em alguns encaminhamentos da própria comunidade – de questões 

levantadas ou rearticuladas pelo PEA – como elaboração de documentos, ofícios, cartas 

e etc. 

A intenção de articulação com moradores de outras comunidades participantes do 

PEA para compartilhamento de experiências bem-sucedidas e trocas de conhecimento 

destaca-se como um dos encaminhamentos das reuniões com as comissões comunitárias 

– um aspecto muito interessante não somente para a organização e realização das ações 

formativas, mas também conformando um subsídio positivo para a próxima etapa do 

PEA, Intercâmbio de Experiências e Encontros Temáticos, que prevê justamente isso. 

Por fim, vale salientar a importância de manter as comissões mobilizadas, uma vez 

que não há remuneração daqueles participantes. Ou seja, já que a participação dos 

comunitários é dada de forma voluntária, fazendo com que sua atuação seja dependente 

de motivações particulares, é importante que o diálogo e as relações mantenham-se ativos, 

pois é um grupo estratégico para que o PEA possa continuar se desenvolvendo com 

qualidade e representatividade. 

II.2.2 Ações Formativas  

Com o fim da Etapa de Inserção Comunitária em Julho de 2017, iniciou-se a Etapa 

de Ações Formativas e Estruturantes (AF) do PEA CV.   

Diferentemente da Etapa de Inserção Comunitária que caminhou em um tempo 

relativamente similar em todas as localidades, mesmo considerando as características de 

cada uma e possíveis contratempos, a Etapa de Ações Formativas e Estruturantes tem 

dependido fortemente em maior grau das especificidades de cada comunidade.  

Dessa maneira dois aspectos são importantes: considerar que as ações estão se 

desenvolvendo de forma mais esparsa no tempo e a importância do alinhamento e 

facilitação da equipe executora do PEA. 

Conforme já apresentado, as AF têm caráter estruturante e permanente no PEA, 

aspectos que demonstram sua importância dentro do processo e a necessidade de trabalha-

las especificamente – de acordo com o contexto de cada comunidade e tomando-o como 

ponto de partida. 
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Quanto mais o público prioritário compreende o contexto em que está inserido, em 

suas diferentes escalas, bem como as diversas arenas de tomada de decisão determinantes 

desse contexto, tanto mais resiliente e capaz de gerar estratégias de adaptação às 

mudanças e de construir alternativas. 

Assim, a equipe de campo tem trabalhado durante as Ações Formativas no sentido 

de dispor de ferramentas que propiciem condições para que a própria comunidade comece 

a desenvolver ou aprimore a leitura dos aspectos socioeconômicos e culturais de seu 

território por meio dos temas prioritários estabelecidos. 

A fim de orientar as ações, foi desenvolvido um roteiro metodológico para a 

realização das AF de acordo com a perspectiva teórica da educação ambiental crítica que 

fundamenta esse projeto e a partir do olhar aos aspectos sutis e da escuta sensível advinda 

das relações estabelecidas com cada uma das comunidades trabalhadas. 

Entre outubro e dezembro de 2017, foram realizadas 57 Ações Formativas que 

contaram com a presença de 794 comunitários. Ressalta-que 84% das pessoas que foram 

mobilizadas puderam comparecer à reunião.  

Só não foi possível realizar AF nas seguintes comunidades: Bonete e Barra dos 

Pescadores em Ubatuba/SP; Centro/Pontal/Chácara, Paraty-Mirim, Trindade, Praia do 

Sono, Ponta Grossa e Mangueira1 em Paraty/RJ; Ilha da Marambaia e Conceição de 

Jacareí em Mangaratiba/RJ. As justificativas e os encaminhamentos para cada uma delas 

estão descritos no item III.2.1. 

Ao final das AF foram entregues avalições para os participantes a fim de obter o 

retorno de cada um deles. Os seguintes critérios foram avaliados: assuntos tratados, 

material utilizado, condução dos educadores, atividades realizadas, entendimento do 

conteúdo. Para cada um desses critérios os participantes puderam avaliar como: ótimo e 

não mudaria nada, regular e faria diferente e ruim e mudaria completamente. 

O Quadro II.2.2-1 apresenta os resultados compilados dessas avaliações, as 

quantidades nele dispostas referem-se à totalidade de avaliações recebidas considerando 

todas as perguntas, isto é, todos os aspectos avaliados. De maneira geral é possível 

observar que a maioria das respostas nas avalições das Ações Formativas foi positiva, 

pois em 89% das avaliações foi atribuído o critério ótimo para os itens avaliados. 

                                                
1 O trabalho do PEA na comunidade de Mangueira foi descontinuado. Esse ponto está esclarecido no Item V.4 
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Quadro II.2.2-1 – Relação geral das avaliações das AF feitas pelos comunitários 

Equipe Executora Ótimo  Regular Ruim 

PEA CV 89% (1811) 10% (195) 1% (28) 

 

Considerando todas as comunidades do PEA, o quesito mais bem avaliado foi a 

condução do educador seguido dos assuntos tratados, e o pior avaliado foi o tempo de 

duração. 

Essas informações trazem um retorno positivo importante para a atuação das equipes 

executoras em campo e, ao mesmo tempo, que o conteúdo das reuniões foi interessante 

para as comunidades. 

Dois aspectos são importantes e devem ser aqui salientados: apesar de muitos já 

compreenderem que não é esse o objetivo do projeto, alguns comunitários ainda veem no 

PEA a oportunidade de solucionar os problemas comunitários de imediato, por isso 

entendem que as reuniões nunca são o suficiente; por outro lado existem também aqueles 

comunitários que alegaram que os temas trabalhados são complexos de entendimento e 

tratamento e que a equipe demora muito a voltar à comunidade necessitando, portanto, de 

mais reuniões. 

Na prática, o tempo é um recurso comumente escasso quando são defrontados os 

objetivos de aprendizagem a serem atingidos pelos educandos frente aos objetivos 

estabelecidos para a concretização do ato pedagógico. Desta maneira, com a orientação 

pedagógica e coordenação técnica do PEA, os procedimentos metodológicos são 

constantemente planejados, revisados e adaptados de forma a buscar a compatibilização 

com o tempo disponível, sem que resulte no sacrifício dos objetivos de aprendizagem. 

 ETAPA TRANSVERSAL 

Consiste nas atividades que se realizam de maneira permanente e independente das 

demais etapas. 
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II.3.1 Oficinas de Alinhamento Conceitual, Preparação para Campo e 

Formação Continuada da Equipe Executora 

A realização das Oficinas de Formação Continuada da Equipe Executora – OFCEE, 

garantem espaço para formação e articulação permanente entre as equipes de educadores 

e agentes sociais, com instrumentalização para desenvolvimento de todas as etapas 

previstas no PEA, avaliação constante e adequação das ações.  

Apesar de orientadas para a equipe de campo essas oficinas contam com a importante 

participação da Petrobras e do Ibama. 

Ao longo dos últimos 12 meses de PEA foram realizadas 5 oficinas com as seguintes 

temáticas principais contempladas: I) Oficina de preparação de campo; II) Licenças de 

pesca e navegação, Gestão Ambiental do Território; III) Licenciamento de 

empreendimentos Offshore e Educação Ambiental Transformadora no Contexto do 

Licenciamento Ambiental; III) Educação Ambiental Crítica, revisão de conceitos teórico-

metodológicos e objetivos do PEA e discussão de incremento da equipe executora e IV) 

Royalties: definição, distribuição e controle social. 

Ressalta-se a realização de uma Oficina de Alinhamento Conceitual, ainda em 

novembro de 2016, portanto, antes do início efetivo do projeto. Tal Oficina teve como 

objetivo reunir a então futura equipe executora para apresentar e discutir os princípios 

básicos que orientam os Projetos de Educação Ambiental, do ponto de vista conceitual e 

das ferramentas pedagógicas, alinhados à Educação Ambiental Crítica, constituindo 

ambiente de ensino-aprendizagem de caráter dialógico, participativo, horizontal, 

interdisciplinar e de troca de saberes. 

OFICINA DE PREPARAÇÃO PARA O CAMPO 

A fim de preparar a Equipe Executora para iniciar as Ações de Inserção Comunitária 

foram realizadas, no período de 14 de março a 5 de abril de 2017, as Reuniões 

Preparatórias e a Oficina de Preparação para o Campo. Essa oficina foi realizada com o 

objetivo de instrumentalizar a equipe para apresentar o PEA Costa Verde a cada 

comunidade envolvida, com base nos princípios da Educação Ambiental Crítica. 

As Reuniões Preparatórias foram realizadas em 14 e 15 de março entre a coordenação 

do projeto, a orientadora pedagógica e os Supervisores e Técnicos da equipe executora. 

Nelas foi apresentado o Plano de Trabalho, detalhadas as atividades de inserção 
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comunitária (compreendendo as tarefas que lhes são devidas, mas também a preparação 

dos Agentes Sociais e aspectos administrativos e de logística), bem como a preparação 

da programação da Oficina de Preparação para o Campo. 

As Oficinas de Preparação para o Campo foram realizadas nos dias 28 e 29 de março 

de 2017 com os integrantes da equipe responsáveis pelas comunidades dos municípios de 

Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba e nos dias 4 e 5 de abril de 2017 com 

as equipes responsáveis pelas comunidades dos municípios de Paraty, Angra dos Reis e 

Mangaratiba. As oficinas contaram com todos os membros da equipe técnica da Mineral, 

técnicos do Ibama e técnicos da Petrobras. 

Por meio de metodologias ativas e apresentação dialogada foram desenvolvidos os 

seguintes tópicos específicos: empreendimentos de Petróleo e Gás (realizado pelo Ibama); 

programa de ação participativa para a pesca – PAPP (realizado pela Petrobras); Fórum de 

Comunidades Tradicionais (FCT) e Observatório dos Territórios Saudáveis e 

Sustentáveis da Bocaina (OTSS) (realizado por integrantes do FCT e do OTSS); Projeto 

de Educação Ambiental da “Costa Verde” (realizado pela orientadora pedagógica e 

coordenação técnica); Diálogo de Retomada (Assessor de Comunicação) e Planejamento 

das ações de inserção comunitária (equipe da Mineral). 

A Oficina foi avaliada como proveitosa e participativa. Entende-se que os objetivos 

pretendidos foram cumpridos de modo a afirmar que a Equipe Executora estava em 

condições de iniciar as atividades em campo.  

1ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA 

A 1ª OFCEE teve como objetivo Preparar a Equipe Executora para iniciar a 2ª Etapa 

- Ações Formativas Estruturantes, instrumentalizando-a para desencadear a abordagem 

dos temas geradores de cada comunidade, identificados na 1ª Etapa de Inserção 

Comunitária. 

A oficina foi realizada na sede do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra 

do Mar – PESM, em Ubatuba, São Paulo, entre os dias 08 e 10 de agosto de 2017. Contou 

com 16 horas de duração e participação de 46 pessoas, sendo: 40 integrantes da Equipe 

Executora do PEA, Coordenador Geral, Coordenadora Estratégica, Orientadora 

Pedagógica, duas técnicas volantes, três Assistentes, cinco Supervisoras, cinco Técnicos 
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de Campo e 18 Agentes Sociais), além de seis técnicos da Petrobras e palestrantes 

convidados. 

Com as avaliações dos participantes concluiu-se que a Oficina contribuiu para 

instrumentalizá-los para o desenvolvimento dos temas “Habilitações, permissões e 

registros” e “Pesca Artesanal”, assim como alguns subsídios significativos também foram 

trabalhados sobre aspectos da “Gestão Territorial”, com enfoque nos instrumentos 

jurídicos para formulação de acordos de uso do território e dos recursos. 

Entendeu-se que o desdobramento do 1º Ciclo da 2ª Etapa (agosto/2017 a 

março/2018) em diversas atividades sequenciadas, com cronograma formulado em 

conjunto com Supervisores e Técnicos, na Reunião Preparatória, foi de suma importância 

para atender à necessidade de adequação do planejamento à realidade de campo, 

vivenciada na 1ª Etapa. A apresentação desse novo cronograma para o conjunto da equipe, 

no formato que foi realizado, auxiliou bastante para se alcançar maior entendimento dos 

próximos passos do processo. 

Ficou evidente também que a Equipe Executora está bastante engajada nos PEAs e 

compromissada com o atendimento das demandas das comunidades, bem como 

fortalecida para buscar aprofundamentos nos temas que se fazem necessários, com a 

necessária iniciativa e autonomia, orientadas pelos subsídios fornecidos. 

A Oficina também foi importante para que a Equipe, a Coordenação dos PEAs e a 

Petrobras refletissem, de forma conjunta, sobre a inserção do tema “Licenciamento da 

Etapa 3 do Pré-Sal”, no processo formativo como um todo (tanto da própria equipe, como 

das comunidades). Foram definidos passos importantes a esse respeito, bem como, 

identificados os desafios e necessidades de ajustes. 

2ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA 

A 2ª OFCEE foi realizada no dia 19 de setembro de 2017, em Angra dos Reis – 

RJ, e contou com a participação de 41 pessoas, sendo: 34 integrantes das Equipes 

Executoras dos PEAs (incluindo Coordenador Geral, Coordenadora Estratégica, 

Orientadora Pedagógica, 01 Volante, 03 Assistentes, 05 Supervisores de Campo, 04 

Técnicos de Campo e 18 Agentes Sociais), 4 representantes da Petrobras e 3 convidados. 

A oficina tinha como objetivo a formação sobre os procedimentos de 

Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Marítimos de Exploração de Petróleo e 



 
 
 

14 Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde 
 

   

 

 

  

 

    

  1º Relatório Anual 

PBS09RC20 

Revisão 00 

04/2018 Coordenador da Equipe  Técnico Responsável  

 

Gás, de modo a instrumentalizá-las para a preparação de Ações Formativas. Dividida em 

três temas, Empreendimentos Marítimos da Petrobras, Licenciamento de 

Empreendimentos Offshore e Educação Ambiental Transformadora no contexto do 

Licenciamento Ambiental, as atividades se desenvolveram ao longo de 8 horas. 

De maneira geral o objetivo da 2ª Oficina de Formação Continuada da Equipe 

Executora foi atingido, entretanto, foram observados alguns pontos de melhoria e 

identificados outros temas para aprofundamento2. 

Dentre os pontos de melhoria, destacaram-se: questões relativas ao tempo 

disponível para a atividade (reduzido) frente à complexidade dos assuntos tratados, 

devendo ser repensada essa relação de modo a ficar equilibrada na próxima oficina; a 

linguagem utilizada e a necessidade de que ela seja acessível à compreensão de todos os 

sujeitos participantes da oficina; algumas demandas para preparação da equipe para as 

Ações Formativas e questões organizacionais de logística e alimentação. 

Por fim, cabe salientar a participação e o entrosamento das Equipes Executoras. 

Apesar de algumas especificidades, as equipes participaram ativamente da oficina na 

medida em que o espaço foi possibilitado e mostraram-se bastante atentas e interessadas 

nas atividades como um todo. Além disso, percebeu-se que com o passar do tempo 

tornaram-se mais integradas entre si.  

Para o desenvolvimento do PEA, tais atributos observados são importantes para 

fundamentar e subsidiar adequações, mudanças e permanências na construção mais 

alinhada e efetiva do projeto em cada uma das comunidades. 

3ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA 

Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2017 no Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da 

Serra do Mar em Ubatuba-SP foi realizada a 3ª Oficina de Formação Continuada da 

Equipe Executora do PEA Costa Verde. 

                                                
2 Educação Ambiental transformadora no contexto do licenciamento ambiental; Etapa 3 dos Empreendimentos 

Integrados do Pré-Sal; Avaliação de impactos ambientais e sociais cumulativos; Participação popular em audiências; 

Royalties; Partilhas e concessões para exploração de petróleo e gás; Ação formativa e metodologia; Sistemas de 

regularização fundiária; Conselhos Consultivos e Deliberativos de Unidades de Conservação; Maricultura; 

Associativismo e Conflitos internos nas comunidades. 
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Contou com a presença das equipes de campo (apenas supervisores e técnicos), 

coordenadores geral e estratégico e orientadora pedagógica do projeto e equipe da 

Petrobras. 

Desenvolvida pela orientadora pedagógica e pela coordenação técnica do projeto, as 

atividades foram conduzidas por eles e também pelo Prof. Dr. Carlos Frederico B. 

Loureiro e divididas em dois dias com dois focos diferentes para cada um deles. 

O primeiro dia de formação objetivou fazer um mergulho na educação popular (seus 

conceitos, métodos, aproximações teóricas) e refletir sobre o processo experienciado em 

campo, ou seja, sempre com o paralelo na prática de acordo com a metodologia: ação – 

reflexão – ação. Ou seja, entendendo a avaliação como parte do processo. 

Respeitando todo o trabalho que havia sido feito até o momento da oficina, as equipes 

foram orientadas a revisitar os objetivos de um PEA condicionante de licenciamento 

P&G, de maneira a esclarecer e esmiuçar quais os limites e capacidades. Depois foram 

direcionadas a trazer essa reflexão para o PEA Costa Verde, passando pelos objetivos que 

ele se propõe cumprir realizando uma análise crítica. 

O exercício do primeiro dia foi pensar além das estratégias específicas para cada uma 

das realidades, mas sim o olhar para o projeto em conjunto, visualizando todo o processo 

de ensino e aprendizagem. 

A partir de todo o embasamento formulado no primeiro dia, no segundo dia o 

trabalho se desenvolveu estritamente ligado à realidade do campo. As equipes foram 

estimuladas a pensar em ajustes, a partir de uma visão coletiva do projeto como um todo, 

equilibrando necessidades que entendiam indispensáveis para o seu trabalho frente aos 

limites e possibilidades de capacidade financeira e logística do projeto (apresentados pela 

coordenação do projeto) e a partir de um alinhamento conceitual, estratégico e tático 

(redesenho das atividades, conexões dos temas geradores e etc). 

4ª OFICINA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EXECUTORA 

Nos dias 21 e 23 de fevereiro de 2018 foi realizada a 4ª Oficina de Formação 

Continuada da Equipe Executora do PEA Costa Verde, em Caraguatatuba-SP e Paraty-

RJ respectivamente. No dia 21/02 a Oficina foi dedicada às equipes que trabalham nos 

municípios de São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba e no dia 23/02 para as 

equipes que trabalham nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. 
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Contou com a participação de toda equipe de campo (Supervisores, Técnicos e 

Agentes Sociais), coordenação geral e estratégica do projeto, orientação pedagógica, 

equipe da Petrobras e Ibama. 

Com o objetivo de compreender melhor a temática dos Royalties do petróleo, assunto 

bastante técnico e complexo, a oficina se desenvolveu a partir de apresentações mais 

expositivas e atividades dinâmicas e práticas. 

Iniciou-se a partir da definição e como é feita a distribuição e cálculo dos royalties 

para depois tratar de suas formas de uso, impactos e controle social. Na parte prática, as 

equipes participaram de um exercício que propôs, a partir de um Estudo de Caso real, a 

reflexão e melhor entendimento de todos esses aspectos. 

Para contribuir com uma formação mais técnica, específica e qualificada, a oficina 

foi conduzida como um todo pela orientadora pedagógica e as exposições e dinâmicas 

por especialistas, Diego Frade de Almeida (representante Técnico da Agência Nacional 

de Petróleo) e pelo Prof. Carlos Gustavo Smiderle da UENF – Universidade Estadual do 

Norte Fluminense. 

II.3.2 Mobilização 

As ações de mobilização são permanentes e transversais a todo o processo, com 

vistas a garantir a participação do maior número possível de pessoas do público prioritário 

em todas as atividades previstas bem como organizar detalhes que ainda se façam 

necessários para a execução da atividade. 

As visitas são realizadas principalmente pelos Agentes Sociais, mas a mobilização é 

reforçada por toda a equipe de campo nos encontros cotidianos, grupos nas redes sociais, 

nos grupos de aplicativos de mensagens, e outras situações. 

Não há participação sem mobilização, é importante que haja motivação individual 

dos comunitários e a consequente mobilização coletiva do grupo para que as atividades 

do PEA sejam desenvolvidas com mais qualidade - por isso o trabalho da equipe de campo 

é constante. 

MOBILIZAÇÃO PARA AS REUNIÕES DE RETOMADA 

As visitas de mobilização para as Reuniões de Retomada foram realizadas 

prioritariamente pelos Agentes Sociais, três a sete dias antes da data da RR em cada 
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comunidade. Com a finalidade de ter presente nestas reuniões principalmente o público 

prioritário, a estratégia da equipe executora se desenvolveu de forma objetiva e direta a 

partir da entrega de convites individuais e da distribuição e afixação de folhetos e cartazes 

em locais acordados com as lideranças comunitárias. 

Durante essa atividade buscaram trabalhar da forma mais interativa possível com os 

sujeitos envolvidos de forma a estabelecer os laços de confiança com o projeto. 

Foram afixados 263 cartazes em locais selecionados pelas equipes executoras em 

comum acordo com as lideranças das comunidades. Foram escolhidos lugares de maior 

circulação: escolas, associações de moradores, pontos de comércio, restaurantes, igrejas 

e postos de saúde. Como mobilização direta, foi distribuído um total de 1956 convites. 

Em algumas localidades além de entregar convites em mãos, também se contou com 

o auxílio das lideranças na distribuição do convite e lembrete da realização da Reunião 

de Retomada. Essa estratégia contribuiu para o aumento da capilaridade e alcance do 

público prioritário e pode ter contribuído para o número de participantes nas reuniões. 

MOBILIZAÇÃO PARA AS AÇÕES FORMATIVAS 

A mobilização para as Ações Formativas foi registrada por meio do Protocolo de 

mobilização, contendo as informações da comunidade, data da visita, nome e contato do 

comunitário, formato de convite (impresso, ligação, whatsapp) e formato do segundo 

contato para reforço do 1º convite (impresso, ligação, whatsapp). Por fim, os cartazes com 

a indicação do dia, data, horário e local da AF foram afixados em pontos de maior 

circulação do público prioritário. 

Foi evidenciada a mobilização de 949 pessoas considerando as comunidades 

pertencentes aos municípios de Ubatuba (134), Caraguatatuba (70), São Sebastião (74), 

Ilhabela (213), Mangaratiba (76) e Angra dos Reis (as comunidades da Ilha Grande, 277). 

As visitas de mobilização foram realizadas nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2017, sempre entre 10 a 3 dias antes da realização da reunião.  

II.3.3 Processo de Fortalecimento 

O fortalecimento comunitário é pilar para o bom desenvolvimento do PEA e, 

portanto, o acompanhamento do seu processo de construção continuada, a partir da 

observação e análise das ações dos comunitários, é de proporcional importância.  
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Ressalta-se que essas ações dos indivíduos e comunidades são aspectos sociais 

complexos, isto é, não são necessariamente lineares – onde uma ação possui uma reação, 

em um movimento responsivo direto e bilateral. 

De tal forma que por vezes não será possível afirmar que alguma ação ou 

comportamento tenha se desenvolvido em decorrência de influência e/ou contribuição 

exclusiva do PEA, pois outros diversos fatores podem ter feito esse papel. 

Diante disso, a equipe de campo com apoio da orientação pedagógica e coordenação 

técnica do projeto, está constantemente monitorando o movimento dos sujeitos e 

validando as informações para que possam ser registradas de maneira completa. 

E por fim, ressalta-se que é preciso considerar que as comunidades do PEA, por 

diversas circunstâncias, têm desenvolvimentos, envolvimento e tempos distintos e que 

invariavelmente irão influenciar na quantidade, qualidade e temporalidade das 

movimentações e saltos qualitativos de cada uma. 

Os movimentos de fortalecimento são registrados em relatórios internos específicos, 

que ficam à disposição para apresentação.  

III LIMITAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO 

PROJETO 

 PONTOS DE ATENÇÃO 

III.1.1 Limitações do escopo de atuação e incremento da Equipe 

Executora 

A partir do início do Projeto em março de 2017, com a atuação efetiva das equipes 

em campo, tornou-se a cada mês mais evidente a dificuldade da equipe executora em 

atender ao cronograma planejado em gabinete pela coordenação do projeto. 

Ao largo de todas as circunstâncias inerentes de um projeto dessa escala, a equipe 

executora passou a trazer com frequência a questão do subdimensionamento de 

profissionais de campo frente ao escopo do projeto. Tal fragilidade estrutural foi colocada 

ao Ibama e à Petrobras em distintas oportunidades, além de ser pauta frequente das 

conversas entre a coordenação e a equipe executora e alvo de contínuo exercício de 

replanejamento das ações. 
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Atualmente, o Projeto conta com quatro profissionais de supervisão de campo e 

quatro profissionais técnicos de campo que atuam em duplas, todos com dedicação 

integral. Integram a equipe 20 Agentes Sociais com dedicação parcial e dois técnicos da 

Frente de Desenvolvimento Temático, que atuam em todo território com dedicação 

integral. Essa equipe deve atender um escopo de 69 comunidades de forma presencial e 

contínua visando atender os objetivos definidos no Plano de Trabalho. 

Esse é um trabalho que determinantemente exige planejamento conjunto, articulação 

contínua, reflexão, capacidade analítica e aprimoramento do conhecimento estrutural 

sobre o território e temas diversos. Tudo isso implica em tempo, a princípio não previsto 

de maneira satisfatória, frente à dimensão da equipe. A consequência mais imediata desse 

limite revela-se no espaçamento das ações previstas e, portanto, menor presença nas 

comunidades.   

Ciente desse cenário, a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de 

Empreendimentos Marinhos e Costeiros do Ibama - CGMAC convocou para o dia 6 de 

novembro de 2017 uma reunião para definição de estratégias de repactuação de 

compromissos, as quais foram postas em prática logo na sequência, envolvendo a 

construção do Plano Participativo de Avaliação Estrutural da Equipe de Campo. Tal plano 

apontou como estratégias reuniões da gerência do Projeto pela Mineral com a Equipe 

Executora; reuniões entre Gerência de Meio Ambiente da Petrobras, coordenação da 

Mineral e Equipe executora e a construção conjunta de uma proposta de incremento da 

equipe executora. 

A construção da proposta foi realizada durante a 3ª Oficina de Formação da Equipe 

Executora em 20 de dezembro de 2017 na sede do Núcleo Picinguaba do Parque Estadual 

da Serra do Mar, Ubatuba, SP. 

A nova proposta construída com a equipe executora adiciona 4 novas duplas de 

campo. Cada dupla da equipe executora passará a trabalhar com o escopo de no máximo 

11 comunidades e no mínimo 7, o que difere bastante da situação atual onde as duplas 

trabalham com 15 a 20 comunidades. 

A efetivação do incremento da equipe executora, como já argumentado, trará 

melhores condições de campo, gabinete e formação para a equipe.  

A redução do número de comunidades por equipe proverá de imediato maior 

presença nas comunidades, adequando a intenção pretendida quanto ao número de ações 
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previstas e à presença em eventos culturais e de tomadas de decisão das comunidades. 

Isso possibilitará que a equipe se mantenha atualizada em relação às discussões regionais 

e a questões estruturais do território, podendo reduzir resistências ao projeto e aumentar 

o engajamento das comunidades. 

Além disso, serão ampliadas as possibilidades de planejamento conjunto, articulação 

contínua, reflexão e análise a partir da melhor comunicação com a coordenação e 

orientação pedagógica. 

Melhora-se também a relação institucional do projeto ao possibilitar articulação mais 

presente com instituições parceiras e reduzir o número de intermediações por equipe. 

Por fim, as áreas de atuação apresentarão sensível melhora operacional, reduzindo 

os deslocamentos e a gestão logística e possibilitando melhor aproveitamento e qualidade 

do tempo em campo. 

Os próximos passos para que a presente proposta de incremento da equipe executora 

se concretize envolve efetivação de aditivo contratual. Estima-se que apenas a partir do 

segundo semestre de 2018 os novos técnicos da equipe executora deverão iniciar sua 

atuação no projeto.  

A orientação pedagógica e a coordenação do projeto estarão atentas para necessidade 

de alinhamento conceitual desses novos profissionais. Será planejado momento de 

formação, passando pelos principais conceitos da educação popular e outros assuntos 

tratados nas oficinas de alinhamento conceitual e preparação para o campo, além de trazer 

informações sobre o desenvolvimento do projeto até o momento. 

III.1.2 Comunidades não incluídas no PEA 

Ao longo das atividades em campo, a equipe executora pôde observar que muitas 

comunidades da região que tem a presença do sujeito prioritário não foram contempladas 

pelo projeto. Tais comunidades já foram relacionadas no Relatório Descritivo e Analítico 

da Etapa de Inserção Comunitária. Foram levantadas ao todo 94 comunidades não 

contempladas nos 7 municípios do Projeto, sendo 25 destas mobilizadas de alguma forma 

pela equipe executora para as atividades realizadas até aqui. 

Ressalta-se que a equipe não se ocupou em qualificar as comunidades a partir de 

qualquer critério, apenas acolheu apontamentos de instituições, lideranças, outros 
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comunitários e parceiros durante as atividades da presente etapa. Portanto, não somos 

capazes de julgar a inclusão futura ou não de cada comunidade citada.  

III.1.3 Comunidades com problemas com o PAPP 

Durante a Primeira Etapa, tanto nas visitas exploratórias como nas reuniões de 

retomada, as questões vivenciadas pelo Projeto de Ação Participativa para a Pesca (PAPP) 

vieram à tona. Muitos questionamentos e insatisfações foram colocados, dificultando 

inclusive o andamento do PEA, pois existe o conflito com a empresa, por conta do PAPP,  

em algumas comunidades. Porém, nas conversas conduzidas, nenhuma das lideranças se 

manifestou contra a realização do projeto e nem contra a equipe. Mas, mostraram um 

descontentamento em relação à Petrobras. 

As demandas obtidas durante as visitas exploratórias foram repassadas à Petrobras, 

para que fosse possível realizar ações para minimizar esse conflito e prestar 

esclarecimentos referentes ao PAPP. Diante disso, foram agendadas pela Petrobras duas 

reuniões, nas comunidades de Camaroeiro e Saco da Ribeira, para tratar das questões mais 

complexas e foi organizada uma breve apresentação para ser repassada no início das 

reuniões de retomada. 

Essa estratégia foi importante para o desenvolvimento do PEA. Porém, ainda não foi 

suficiente para sanar todas as questões. Em algumas comunidades as demandas e 

insatisfações ainda estão presentes e são colocadas nos encontros realizados como 

exemplo ou experiência vivida. Vale destacar que o PAPP não é uma condição para a 

realização do PEA, se trata de um projeto condicionante  realizado de forma participativa 

e concluído; contudo se deve dar a atenção merecida, para que seja possível dirimir as 

dúvidas ou insatisfações quanto ao processo realizado nas comunidades. 

III.1.4 Comunidades de Mangueira e Ilha das Cobras em Paraty 

Os bairros de Mangueira e Ilha das Cobras historicamente abrigam pescadores 

artesanais, hoje pulverizados em um contexto urbano de extrema violência. Atualmente 

a prática da pesca é percebida em pequenos territórios pressionados por dinâmicas e 

estruturas típicas de periferia urbana. A vulnerabilidade desses pescadores passa, antes de 

mais nada, pelo contexto de pobreza, desigualdade social, violência pelo tráfico de drogas 

e carência de políticas públicas básicas. 
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O projeto entende o caráter emergencial de trabalhar com essas comunidades, 

sobretudo diante da acentuação da condição de vulnerabilidade. Porém, apesar dos bairros 

abrigarem o público prioritário de pescadores artesanais do projeto, qualquer iniciativa 

de atuação junto as essas comunidades precisa ser pensada e desenvolvida com muito 

cuidado, em sintonia com ações especializadas em serviço social e segurança pública. 

O contexto de extrema violência exige preparo, treinamento, conhecimentos, 

habilidades e experiências específicos para o desenvolvimento das atividades que o 

projeto se propõe que, todavia, são limitações do perfil dos colaboradores escolhidos para 

compor a equipe executora. 

Ainda assim, a equipe executora realizou diversos esforços de relacionamento com 

essas comunidades, buscando maneiras de se aproximarem do público prioritário e 

estabelecerem uma forma de trabalho que pudesse reduzir a exposição dos participantes 

e da própria equipe aos riscos relatados. A baixa participação nas atividades agendadas 

relevou justamente que existem questões que se sobrepõem aos objetivos que o projeto 

intenta trabalhar. 

Com base nos fatos expostos em carta pela equipe executora para a Coordenação do 

Projeto, entendemos que não há condições da equipe prosseguir desenvolvendo 

atividades do PEA nestes dois bairros de Paraty e solicitamos providências para o 

desligamento dessas comunidades nessa fase do Projeto. Os pescadores artesanais 

residentes desses bairros poderão participar das atividades do projeto que acontecem em 

outras comunidades, caso tenham interesse, bem como dos encontros temáticos e regional 

previstos no projeto.  

 PONTOS DE MELHORIA 

III.2.1 Comunidades que não Participaram das Ações Formativas 

Conforme apresentado no item II.2.2 desse relatório, em algumas comunidades não 

foi possível realizar as AF durante os últimos três meses do ano de 2017. Dessa maneira, 

o Anexo IV traz o detalhamento do encaminhamento e/ou situação vivenciada em cada 

uma dessas comunidades de acordo com o município. 



 

 
Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde 23 

   

 

 

  

 

    

  1º Relatório Anual 

PBS09RC20 

Revisão 00 

04/2018 Coordenador da Equipe  Técnico Responsável  

 

III.2.2 Estratégias de Mobilização 

Além das questões particulares de cada comunidade em relação às dificuldades 

encontradas na mobilização dos comunitários, existem desafios que permeiam as ações 

de mobilização para toda a equipe executora. Fundamentalmente são três os desafios 

encontrados: a resistência por parte das comunidades em relação a projetos comunitários; 

a dificuldade de encontrar e trabalhar com o público prioritário em áreas onde as 

comunidades encontram-se pulverizadas, em especial em áreas urbanas, e; em 

comunidades de público diversificado, garantir que sejam contemplados os pescadores 

artesanais nas ações do projeto. 

O primeiro desafio, da resistência ao projeto, reside em duas características distintas 

encontradas em diversas comunidades. A primeira diz respeito a um perfil introspectivo 

da coletividade, onde a escala de qualquer ação parece desencorajar a participação pela 

falta de perspectiva dos grupos sociais diante das distintas pressões no território. São 

comunidades anestesiadas por mudanças avassaladoras no território, as quais, por se 

colocarem marginalizadas frente a esse processo, se consideram pequenas demais para 

qualquer enfrentamento. Nesse caso, a chegada de qualquer iniciativa lhes parece ou uma 

caridade inócua ou parte do mesmo processo que os marginaliza. Essa é uma situação 

evidenciada em duas realidades: comunidades ditas “isoladas”, de menor infraestrutura e 

dificuldade de acesso e; comunidades em processo de periferização, já imiscuídas em 

outras questões sociais que se sobressaem sobre a própria tradicionalidade. 

A estratégia de mobilização nesses casos exige a desconstrução da desconfiança 

comunitária, em muito calcada no pessimismo, oferecendo exemplos que os identifiquem 

com outros grupos sociais que conseguiram reverter situações adversas e promover 

mudanças significativas na comunidade. 

A segunda característica que gera resistência está no engajamento e organização de 

algumas comunidades, o que, por assimilarem uma postura crítica muito em função da 

experiência de luta, os faz assumir caráter questionador e de rejeição “à priori” das 

iniciativas nas comunidades, sobretudo das oriundas de grandes empresas ou órgãos 

ambientais.  

Não raro tal situação se manifesta através de conflitos entre grupos políticos 

intracomunitários, que tendem a reivindicar questões próprias, por vezes alheias aos 

anseios coletivos. Tais questões têm amplo reflexo na participação. 
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Tal perfil merece uma abordagem específica que passa pelo profundo conhecimento 

das principais questões relacionadas às comunidades, buscando evitar ao máximo a 

simplificação dos temas. A estratégia de mobilização nesses casos reside em estabelecer 

um canal de diálogo e confiança através da escuta sensível e da construção da pauta 

comum a partir de um posicionamento junto aos pleitos dessas comunidades. 

O segundo desafio integra parte da realidade que o projeto tem como objetivo 

reverter, que é o enfraquecimento das características tradicionais que qualificam o público 

prioritário. Como dito anteriormente, em comunidades onde, por inúmeras razões 

relacionadas à dinâmica do território, as questões sociais existentes ofuscam àquelas 

relacionadas à reprodução do modo de vida tradicional, é comum a perda da identidade 

prejudicando o autorreconhecimento. Tal fato se reflete nas gerações mais novas, já 

desvinculadas das práticas tradicionais, rompendo a característica de ancestralidade e 

transmissão de conhecimento oral e prático. 

Nesse processo de pasteurização cultural, sobretudo em comunidades urbanas, torna-

se um árduo trabalho angariar público prioritário tão específico e pulverizado em um 

complexo território. 

Não há consenso, todavia, sobre qual a estratégia menos desgastante para garantir a 

adesão do público prioritário nas ações para esses casos. Já que o processo de 

mobilização, justamente para garantir que o público prioritário seja mobilizado, requer 

diálogo presencial e constante. Estratégia oportuna é iniciar a mobilização pelos pequenos 

territórios onde a prática vinculada a pesca artesanal é evidente: áreas de desembarque; 

ranchos; estaleiros, etc. Além de se apoiar em instituições representativas: colônias de 

pesca, associações, grupos organizados, etc. 

Ainda assim, é frequente que nas atividades planejadas estejam presentes pessoas 

que não são o público prioritário do projeto. Neste contexto reside o terceiro desafio que 

é garantir que sejam atendidos os pescadores artesanais. 

A estratégia adotada nas RR foi a de conduzir uma dinâmica denominada “gráfico 

humano” (com diferentes conduções metodológicas entre as equipes) que ilustra ao 

público presente quais são as atividades (e respectivos praticantes) que integram a cadeia 

produtiva da pesca. Neste momento fica caracterizado, mediante exposição dos objetivos 

do projeto, qual é o público prioritário do projeto. Exige-se da equipe executora atenção 

às falas para que sejam estimuladas apenas às questões relativas aos pescadores 
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artesanais. Esse tipo de postura da equipe executora, de garantir a fala do público 

prioritário, propiciou o surgimento de temas pertinentes à cadeia produtiva da pesca, 

mesmo quando consideradas atividades complementares. 

Ressalta-se que tais questões não estão plenamente resolvidas e são parte de 

exercício constante de reflexão, tratadas na prática com a maior presença no território, 

ainda custosa ao dimensionamento da equipe. 

III.2.3 Substituição da Orientação Pedagógica 

No início da segunda etapa, houve a troca da orientadora pedagógica (OP). Ressalta-

se que a decisão foi da empresa Mineral e não pesou a competência da profissional ou o 

alinhamento teórico-conceitual. A substituição foi motivada por questões de ambiência e 

gestão, onde verificou-se uma dificuldade em articulação com a coordenação e 

consequente gestão da equipe de campo, incorrendo em sobrecarga de demandas. 

A nova OP procurou se inteirar sobre o caminho percorrido pelo Projeto até então, 

procurando identificar os avanços, limitações e desafios, bem como o olhar da equipe de 

campo sobre este processo. Também considerou a perspectiva da gestão do Projeto e das 

equipes que o acompanham e fiscalizam, Petrobras e IBAMA respectivamente.  

III.2.4 Incremento Estrutural da Equipe de Campo 

Conforme apresentado no item III.1.1 - Limitações do escopo de atuação e 

incremento da Equipe Executora, foi constatada necessidade de melhoria no projeto por 

meio do incremento da equipe, que está sendo viabilizado por meio de celebração de 

aditivo contratual.  

IV MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO EDUCATIVO E 

RESULTADOS 

O monitoramento e avaliação do processo educativo, de forma contínua e 

permanente, por meio de indicadores específicos, permite verificar a aproximação com 

os resultados propostos, além da correção de rumos, quando necessário, e aprimoramento 

das ações. 

A proposta de Monitoramento e Avaliação do PEA Costa Verde foi inicialmente 

formulada tomando como base o Modelo de Avaliação de Projetos de Educação 
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Ambiental (em teste) para PEAs da Bacia de Campos (Critérios de Referência para 

Planejamento, Implementação, Monitoramento e Avaliação de Projetos de Educação 

Ambiental no Âmbito do Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás), elaborado 

pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), contratada pela 

empresa OGPar para atendimento a uma condicionante de licença ambiental (Processo 

IBAMA 02022.001019/11).3 

No entanto, considerando-se que este modelo ainda está em fase experimental e dada 

as peculiaridades do PEA Costa Verde, na Bacia de Santos, sentiu-se necessidade de 

construir indicadores mais específicos a esta realidade. Com o andamento do Projeto, 

sentiu-se a necessidade de um esforço coletivo da equipe de coordenação e de campo para 

a reconstrução de uma matriz, facilitando tanto a formação continuada da equipe 

executora, quanto o monitoramento e avaliação do Projeto pela coordenação. Assim, por 

meio da Carta UO-BS 0172/2018, protocolada em 20/03/2018, foi proposta a elaboração 

de uma matriz lógica de indicadores específica para o PEA Costa Verde, em substituição 

à proposta feita no Plano de Trabalho de utilização do Sistema de Monitoramento 

OGPAR/PUC (2016).  

Ressalta-se que, durante a 3ª Oficina de Formação Continuada da Equipe Executora 

(OFCEE), iniciou-se um exercício coletivo com a intenção de revisitar os objetivos do 

Projeto, definindo o que já foi feito e o que fazer (atividades) para cada um dos objetivos. 

Posteriormente, durante reunião de planejamento, foi possível avançar um pouco mais 

neste exercício, pensando em metas para as atividades. E, na 5ª OFCEE, a realizar-se em 

abril de 2018, prevê-se a finalização desse esforço para que, posteriormente, a equipe de 

coordenação possa trabalhar internamente na reconstrução de indicadores específicos. Por 

fim, esses indicadores serão validados e testados junto à equipe executora.  

Apresentam-se abaixo alguns resultados alcançados pelo projeto em seu primeiro 

ano de implementação. 

o Formação continuada da equipe executora 

Foram realizadas 4 oficinas de formação continuada da equipe executora, além de 1 

oficina de preparação para o campo, totalizando 5 oficinas/ano. Nestas oficinas foram 

                                                
3 OGPAR/PUC. Modelo de Avaliação de Projetos de Educação Ambiental em teste para PEAs da Bacia de Campos 

(Critérios de Referência para Planejamento, Implementação, Monitoramento e Avaliação de PEAs no Âmbito do 

Licenciamento Ambiental Federal de Petróleo e Gás. [S.l.]. 2016. 
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trabalhados diferentes conteúdos, dentre eles: organização comunitária, licenciamento 

ambiental de empreendimentos marítimos de petróleo e gás, gestão territorial e 

instrumentos de regularização fundiária, regularização e ordenamento pesqueiro, 

educação popular, royalties e participação social. 

 Percebe-se, pelos meios de verificação, que a equipe valorizou referenciais teóricos 

mais específicos do setor pesqueiro e do licenciamento ambiental de petróleo e gás em 

detrimento de materiais sobre educação popular, mobilização e participação social, 

incluindo aqueles indicados pela Orientadora Pedagógica e equipes de apoio (Petrobras). 

Sendo assim, a equipe de campo apresentou um avanço cognitivo para lidar com temas 

geradores que envolvem o território pesqueiro e o licenciamento ambiental. Por outro 

lado, apresentou limitações quanto à abordagem metodológica (linguagem, técnicas e 

ferramentas), carecendo ainda de formação e atuação prática com a educação popular.  

o Monitoramento e avaliação do processo educativo 

Em todas as intervenções socioeducativas realizadas, utilizaram-se meios de 

verificação que permitiram o acompanhamento do processo educativo, tais como: 

registros de campo, fichas de avaliação, registros fotográficos e outros. Durante o 

primeiro ciclo de ações formativas, a equipe de campo manifestou a necessidade de 

ajustes nas fichas de avaliação das atividades. Assim, um novo modelo de ficha de 

avaliação está passando por revisão final. Esta ficha contém itens mínimos em comum 

para toda a equipe, permitindo a sistematização dos dados. Porém, cada dupla de 

supervisor e técnico terá autonomia para incluir outros tópicos que julgue importante.  

o Retomada de relacionamento 

A retomada do relacionamento foi realizada, conforme pormenorizado no Relatório 

Descritivo e Analítico da Retomada, porém, limitações inerentes ao desenho do Projeto 

(p. ex. recurso financeiro, dimensionamento da equipe e passivos ambientais) 

prejudicaram a execução desse processo de retomada no tempo inicialmente previsto.  

A equipe executora realizou visitas exploratórias e reuniões de retomada com quase 

todas as comunidades, consumando a devolutiva do diagnóstico participativo, incluindo 

atualização de dados importantes, e a apresentação do PEA para os comunitários. 

Também foi possível formar comissões comunitárias na grande maioria dos casos e 
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validar/priorizar temas geradores conforme a expectativa do público para iniciar o 

processo educativo.  

o Planejamento e execução das atividades formativas 

A equipe planejou, mobilizou os comunitários e realizou as atividades formativas 

em cerca de 90% das comunidades, conseguindo abordar o conteúdo mínimo esperado, 

bem como conteúdos específicos aos temas geradores. No entanto, passivos ambientais e 

limitações estruturais dificultaram a mobilização e realização das atividades em algumas 

comunidades. 

V TÉCNICOS RESPONSÁVEIS 

O Quadro V-1 apresenta os autores do Relatório Anual do PEA Costa Verde, com 

os respectivos cargos, itens elaborados e Cadastros Técnicos Federais. 

 

Quadro V-1 – Relação dos autores e respectivos itens elaborados para o Relatório Anual do PEA 

Costa Verde. 

Responsável Técnico Cargo Itens Elaborados 
Cadastro Técnico 

Federal  

Guilherme H. B. 

Klaussner 
Coordenador Geral Todos os itens 

N° de registro: 

3825218 

Tatiana Matuk 
Orientadora 

Pedagógica 
Item IV - 

Júlia Cavalcante Analista Ambiental 
Sistematização das 

informações 
- 
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ANEXO I – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DO PROJETO 
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- Limites Municipais (IBGE, 2010).
- Malha Viária (DNIT, 2015)

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES DO 
PEA COSTA VERDE
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!( Comunidades Tradicionais

Malha Viária
Municípios de Interesse
Limite Municipal

Número Comunidade Número Comunidade

1 Barra de Boiçucanga 34 Trindade
2 Pontal da Cruz 35 Praia do Sono
3 São Francisco 36 Ponta Negra
4 Enseada 37 Pouso da Cajaíba

38 Mamanguá
5 São Pedro 39 Paraty Mirim
6 Bonete 40 Ilha do Algodão
7 Sombrio 41 Ponta Grossa
8 Figueira 42 Centro Pontal Chácara
9 Praia Vermelha 43 Ilha do Araújo

10 Praia Mansa 44 Praia Grande
11 Canto da Lagoa 45 São Gonçalo
12 Canto do Ribeirão 46 Tarituba
13 Guanxumas
14 Praia da Serraria 47 Vila Histórica de Mambucaba
15 Porto do Meio 48 Vila Velha
16 Guanxumas de Búzios 49 Praia das Flechas
17 Ilha Vitória 50 Monsuaba
18 Praia da Fome 51 Ponta do Leste
19 Saco do Indaia 52 Bananal

53 Matariz
20 Porto Novo 54 Praia da Longa
21 Camaroeiro 55 Araçatiba
22 Cocanha 56 Praia Vermelha
23 Tabatinga 57 Provetá

58 Aventureiro

24 Quilombo da Caçandoca/Quilombo 
da Caçandoquinha 59 Vila Dois Rios

25 Maranduba 60 Palmas
26 Praia Grande do Bonete 61 Vila do Abraão
27 Saco da Ribeira 62 Saco do Céu
28 Ilha dos Pescadores 63 Japariz
29 Ubatumirim 64 Garatucaia
30 Praia do Estaleiro
31 Praia da Almada 65 Conceição de Jacareí
32 Picinguaba 66 Praia do Sahy
33 Camburi/Quilombo do Camburi 67 Muriqui

68 Ilha de Itacuruça
69 Ilha da Marambaia

Mangaratiba

São Sebastião

Ilhabela

Caraguatatuba

Ubatuba

Paraty

Angra dos Reis
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ANEXO II – CRONOLOGIA DOS EVENTOS DO PROJETO 

  



 
 

Projeto de Educação Ambiental da Costa Verde 
 

   

 

 

  

 

    

  1º Relatório Anual 

PBS09RC20 

Revisão 00 

04/2018 Coordenador da Equipe  Técnico Responsável  

 

  



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Oficina de Alinhamento Conceitual Ubatuba Palace Hotel (Ubatuba) 08/11/2016 14:00 16:00 
Apresentação do Projeto e 

Formação em Educação Popular 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 

CG, OP, 

Petrobras 
42 

EE, AS, técnicos da 

Petrobras 

Oficina de Preparação para o Campo Associação Comercial (Caraguatatuba) 28/03/2017 09:00 12:00 
Preparação da EE para 

atividades de campo 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 

OP, CG, 

Ibama e 

Convidados 

25 

EE (Ilhabela, São 

Sebastião, Ubatuba e 

Caraguatatuba), 

técnicos da Petrobras 

Oficina de Preparação para o Campo Quilombo do Campinho (Paraty) 04/04/2017 09:00 12:00 
Preparação da EE para 

atividades de campo 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 

OP, CG, 

Ibama e 

Convidados 

26 

EE (Paraty, Angra 

dos Reis e 

Mangaratiba), 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Almada (Ubatuba) 16/05/2017 09:30 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 17 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Barra dos Pescadores (Ubatuba) 17/05/2017 18:30 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Porto Novo (Caraguatatuba) 19/05/2017 09:00 04:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 16 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada São Francisco (São Sebastião) 20/05/2017 09:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Camaroeiro (Caraguatatuba) 22/05/2017 14:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Tabatinga (Caraguatatuba) 23/05/2017 09:00 02:45 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Saco da Ribeira (Ubatuba) 24/05/2017 19:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 17 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Maranduba (Ubatuba) 29/05/2017 14:00 03:40 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Cocanha (Caraguatatuba) 31/05/2017 15:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 22 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

Reunião de Retomada Cambury (Ubatuba) 02/06/2017 09:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Serraria (Ilhabela) 03/06/2017 14:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 17 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Caçandoca (Ubatuba) 03/06/2017 14:00 03:25 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 24 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ponta Grossa (Paraty) 04/06/2017 10:40 01:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia do Sono (Paraty) 06/06/2017 18:00 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 24 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Picinguaba (Ubatuba) 07/06/2017 18:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 18 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Bonete (Ilhabela) 08/06/2017 16:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 38 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Estaleiro (Ubatuba) 09/06/2017 18:30 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Bonete (Ubatuba) 10/06/2017 09:00 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Monsuaba (Angra dos Reis) 12/06/2017 19:30 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 20 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Reunião de Retomada São Pedro (Ilhabela) 13/06/2017 18:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada 
Vila Histórica de Mambucaba (Angra dos 

Reis) 
13/06/2017 18:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 25 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada São Gonçalo (Paraty) 19/06/2017 17:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 26 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Canto da Lagoa (Ilhabela) 21/06/2017 13:00 04:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ponta do Leste (Angra dos Reis) 21/06/2017 18:30 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 22 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela) 23/06/2017 10:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia da Figueira (Ilhabela) 24/06/2017 10:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 3 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia Grande (Paraty) 24/06/2017 17:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 3 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Saco do Céu (Angra dos Reis) 26/06/2017 18:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia Vermelha (Angra dos Reis) 27/06/2017 15:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Boiçucanga (São Sebastião) 28/06/2017 14:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 22 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

Reunião de Retomada Araçatiba (Angra dos Reis) 28/06/2017 15:00 01:40 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 18 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia das Flechas (Angra dos Reis) 28/06/2017 18:00 03:45 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Vila Velha (Angra dos Reis) 30/06/2017 18:00 03:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 31 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Pontal da Cruz (São Sebastião) 01/07/2017 09:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ilha da Marambaia (Mangaratiba) 01/07/2017 10:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 25 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Enseada (São Sebastião) 01/07/2017 14:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Trindade (Paraty) 03/07/2017 19:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 5 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia da Fome (Ilhabela) 05/07/2017 10:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Garatucaia (Angra dos Reis) 05/07/2017 17:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 3 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Vila Dois Rios (Angra dos Reis) 08/07/2017 13:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 14 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Reunião de Retomada Tarituba (Paraty) 08/07/2017 18:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Bananal (Angra dos Reis) 10/07/2017 18:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 28 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ilha do Araújo (Paraty) 10/07/2017 18:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Matariz (Angra dos Reis) 12/07/2017 10:30 01:40 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 24 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Palmas (Angra dos Reis) 12/07/2017 17:00 02:10 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 14 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Paraty-Mirim (Paraty) 13/07/2017 15:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ilha da Vitória (Ilhabela) 14/07/2017 09:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia do Sahy (Mangaratiba) 14/07/2017 09:30 02:20 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 24 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Centro/Pontal/Chácara (Paraty) 14/07/2017 17:30 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Vila do Abraão (Angra dos Reis) 14/07/2017 18:30 01:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 22 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Japariz (Angra dos Reis) 15/07/2017 08:30 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 16 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

Reunião de Retomada Guanxumas de Búzios (Ilhabela) 15/07/2017 10:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Pouso da Cajaíba (Paraty) 15/07/2017 14:00 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 22 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Porto do Meio (Ilhabela) 16/07/2017 09:30 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Muriqui (Mangaratiba) 17/07/2017 09:30 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 28 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba) 17/07/2017 16:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Conceição de Jacareí (Mangaratiba) 18/07/2017 18:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 11 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Provetá (Angra dos Reis) 20/07/2017 09:30 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 57 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Praia da Longa (Angra dos Reis) 20/07/2017 14:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 18 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Mangueira (Paraty) 20/07/2017 18:40 03:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Saco do Mamanguá (Paraty) 22/07/2017 10:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Reunião de Retomada Aventureiro (Angra dos Reis) 22/07/2017 17:00 02:10 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 31 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Ponta Negra (Paraty) 23/07/2017 14:00 02:30 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Canto do Ribeirão (Ilhabela) 24/07/2017 13:00 02:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião de Retomada Saco do Sombrio (Ilhabela) 25/07/2017 10:00 04:00 

Apresentar para comunidade 

resultados do DP, atualizar 

informações, validar e definir 

Temas Geradores e formar 

comissões comunitárias. 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo, roda de conversa 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião com Comissão Comunitária Maranduba (Ubatuba) 31/07/2017 15:00 01:45 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Camaroeiro (Caraguatatuba) 31/07/2017 10:00 01:30 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Pontal da Cruz (São Sebastião) 01/08/2017 09:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

1ª Oficina de Formação da EE Sede do Núcleo Picinguaba (Ubatuba) 08/08/2017 09:00 16:00 
Preparação da EE para Ações 

Formativas 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 

OP; CG e 

Especialista 

convidado 

46 EE; AS, Petrobras 

Reunião com Comissão Comunitária Enseada (São Sebastião) 12/08/2017 10:30 01:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Boiçucanga (São Sebastião) 12/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE   

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Cocanha (Caraguatatuba) 12/08/2017 10:30 01:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Trindade (Paraty) 15/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 10 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Tabatinga (Caraguatatuba) 16/08/2017 10:30 01:30 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 5 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Saco da Ribeira (Ubatuba) 16/08/2017 16:30 01:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Estaleiro (Ubatuba) 18/08/2017 18:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Reunião com Comissão Comunitária Porto Novo (Caraguatatuba) 18/08/2017 09:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 10 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária São Gonçalo (Paraty) 21/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 10 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Tarituba (Paraty) 21/08/2017 15:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 5 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Bananal (Angra dos Reis) 22/08/2017 18:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Matariz (Angra dos Reis) 23/08/2017 18:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Saco do Mamanguá (Paraty) 24/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 20 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Paraty-Mirim (Paraty) 24/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Bonete (Ubatuba) 26/08/2017 09:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 10 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Caçandoca (Ubatuba) 26/08/2017 15:30 02:30 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária São Pedro (Ilhabela) 28/08/2017 17:30 02:30 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Muriqui (Mangaratiba) 28/08/2017 10:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Camburi (Ubatuba) 29/08/2017 10:00 01:30 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia do Sono (Paraty) 29/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Conceição de Jacareí (Mangaratiba) 29/08/2017 18:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia do Sahy (Mangaratiba) 29/08/2017 10:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 11 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Picinguaba (Ubatuba) 30/08/2017 18:00 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Saco do Céu (Angra dos Reis) 30/08/2017 18:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Reunião com Comissão Comunitária Vila Velha (Angra dos Reis) 31/08/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 7 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Aventureiro (Angra dos Reis) 31/08/2017 17:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Provetá (Angra dos Reis) 31/08/2017 10:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ilha da Vitória (Ilhabela) 01/09/2017 11:50 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Monsuaba (Angra dos Reis) 01/09/2017 14:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ponta do Leste (Angra dos Reis) 01/09/2017 10:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ubatumirim (Ubatuba) 02/09/2017 09:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 9 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Vila Dois Rios (Angra dos Reis) 02/09/2017 13:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ponta Negra (Paraty) 04/09/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 5 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Palmas (Angra dos Reis) 04/09/2017 18:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Serraria (Ilhabela) 05/09/2017 11:15 02:15 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 8 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia da Fome (Ilhabela) 05/09/2017 15:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Vila do Abraão (Angra dos Reis) 05/09/2017 17:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia da Longa (Angra dos Reis) 11/09/2017 16:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Araçatiba (Angra dos Reis) 12/09/2017 16:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia Vermelha (Angra dos Reis) 12/09/2017 16:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Bonete (Ilhabela) 13/09/2017 16:30 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 
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condutores 
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Reunião com Comissão Comunitária Ponta Grossa (Paraty) 13/09/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 2 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba) 14/09/2017 14:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Canto do Ribeirão (Ilhabela) 15/09/2017 11:40 01:20 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 7 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela) 15/09/2017 15:20 01:40 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia das Flechas (Angra dos Reis) 15/09/2017 14:00 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 8 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Canto da Lagoa (Ilhabela) 16/09/2017 09:30 01:50 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 5 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Praia da Figueira (Ilhabela) 16/09/2017 12:15 01:45 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Japariz (Angra dos Reis) 16/09/2017 09:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ilha da Marambaia (Mangaratiba) 18/09/2017 10:30 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 8 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

2ª Oficina de Formação da EE 
Associação Dos Servidores Público 

(Angra dos Reis) 
19/09/2017 09:00 09:00 

Preparação da EE para Ações 

Formativas 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 

OP e 

Especialistas 

convidados 

41 EE, AS, Petrobras 

Reunião com Comissão Comunitária Praia Grande (Paraty) 22/09/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Guanxumas de Búzios (Ilhabela) 23/09/2017 11:50 01:40 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Porto do Meio (Ilhabela) 23/09/2017 15:00 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 7 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Ilha do Araújo (Paraty) 23/09/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Barra dos Pescadores (Ubatuba) 25/09/2017 19:00 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 3 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Saco do Sombrio (Ilhabela) 28/09/2017 11:45 02:00 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 8 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 

Reunião com Comissão Comunitária Centro/Pontal/Chácara (Paraty) 05/10/2017 19:40 n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 4 

EE e Membros das 

Comissões 

Comunitárias 
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Duração 
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Perfil dos 

condutores 

do evento 
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Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Ação Formativa Tabatinga (Caraguatatuba) 06/10/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 11 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Enseada (São Sebastião) 07/10/2017 09:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Camaroeiro (Caraguatatuba) 09/10/2017 09:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 21 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Saco da Ribeira (Ubatuba) 10/10/2017     Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 2 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Boiçucanga (São Sebastião) 18/10/2017 14:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 16 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Saco do Mamanguá (Paraty) 21/10/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 27 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Caçandoca (Ubatuba) 21/10/2017 14:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Vila Velha (Angra dos Reis) 23/10/2017 18:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 16 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Canto da Lagoa (Ilhabela) 23/10/2017 14:00 02:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Bananal (Angra dos Reis) 24/10/2017 18:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 30 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Almada (Ubatuba) 24/10/2017 18:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 16 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Bonete (Ilhabela) 26/10/2017 16:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 11 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Serraria (Ilhabela) 28/10/2017 13:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Cocanha (Caraguatatuba) 28/10/2017 14:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa São Gonçalo (Paraty) 30/10/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 23 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia do Sahy (Mangaratiba) 30/10/2017 10:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 23 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Maranduba (Ubatuba) 30/10/2017 14:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Ação Formativa Barra dos Pescadores (Ubatuba) 31/10/2017 19:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 6 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Muriqui (Mangaratiba) 31/10/2017 10:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 20 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Saco do Céu (Angra dos Reis) 06/11/2017 18:50 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Saco do Sombrio (Ilhabela) 07/11/2017 11:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Matariz (Angra dos Reis) 07/11/2017 18:40 02:50 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 14 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia das Flechas (Angra dos Reis) 08/11/2017 15:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 14 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Estaleiro (Ubatuba) 08/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Canto do Ribeirão (Ilhabela) 08/11/2017 11:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Provetá (Angra dos Reis) 09/11/2017 15:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Ponta do Leste (Angra dos Reis) 10/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 5 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Ubatumirim (Ubatuba) 11/11/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Vila Dois Rios (Angra dos Reis) 11/11/2017 13:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Monsuaba (Angra dos Reis) 13/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Ilha do Araújo (Paraty) 13/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia da Longa (Angra dos Reis) 14/11/2017 16:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Guanxumas de Búzios (Ilhabela) 16/11/2017 12:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Centro/Pontal/Chácara (Paraty) 16/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 2 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Ação Formativa Porto Novo (Caraguatatuba) 17/11/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia da Figueira (Ilhabela) 18/11/2017 11:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia da Fome (Ilhabela) 21/11/2017 10:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia Mansa e Praia Vermelha (Ilhabela) 23/11/2017 14:00 02:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa São Pedro (Ilhabela) 27/11/2017 14:00 02:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Garatucaia (Angra dos Reis) 27/11/2017 15:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 27 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Palmas (Angra dos Reis) 28/11/2017 18:45 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Picinguaba (Ubatuba) 29/11/2017 18:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 21 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Pontal da Cruz (São Sebastião) 30/11/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Bonete (Ubatuba) 01/12/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 7 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Araçatiba (Angra dos Reis) 02/12/2017 15:50 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Ponta Negra (Paraty) 02/12/2017 09:40 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 9 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Vila do Abraão (Angra dos Reis) 05/12/2017 16:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 26 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Cambury (Ubatuba) 05/12/2017 13:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 12 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Japariz (Angra dos Reis) 08/12/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Porto do Meio (Ilhabela) 09/12/2017 13:00 04:00 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 11 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Pouso da Cajaíba (Paraty) 09/12/2017 09:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 19 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 



Tipo de Evento Local Data Início 
Duração 

(em horas) 
Objetivo do Evento Metodologia Utilizada 

Perfil dos 

condutores 

do evento 

Nº de 

Particip. 

Perfil dos 

Participantes 

Ação Formativa Aventureiro (Angra dos Reis) 10/12/2017 14:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 25 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa 
Vila Histórica de Mambucaba (Angra dos 

Reis) 
11/12/2017 18:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 13 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia Vermelha (Angra dos Reis) 12/12/2017 19:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 15 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Ilha de Itacuruçá (Mangaratiba) 13/12/2017 14:30 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 40 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Reunião com Comissão Comunitária Paraty-Mirim (Paraty) 13/12/2017 n.i. n.i. 
Reunir comissão e construir 

atividade formativa 
roda de conversa EE 6 

EE; AS; 

Comunitários,  

Ação Formativa Ilha de Vitória 15/12/2017 13:45 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Praia Grande (Paraty) 15/12/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 8 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa 
Saco do Indaiá e Praia de Guanxumas 

(Ilhabela) 
16/12/2017 10:15 02:30 Trabalhar Tema Gerador 

exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 10 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

Ação Formativa Tarituba (Paraty) 18/12/2017 18:00 02:30 Trabalhar Tema Gerador 
exposição dialogada; dinâmicas de 

grupo 
EE 11 

EE; AS; 

Comunitários, 

técnicos da Petrobras 

3ª Oficina de Formação da EE 
Parque Estadual da Serra do Mar - 

Núcleo Picinguaba (Ubatuba) 
18/12/2017 09:00 08:00 

Planejamento e Formação em 

Educação Popular 

exposição dialogada; estudo de 

caso; painel integrado 

OP; CG e 

Especialista 

convidado 

23 
EE, técnicos da 

Petrobras 

4ª Oficina de Formação da EE - SP Associação Comercial (Caraguatatuba) 21/02/2018 09:00 08:00 
Preparação da EE para Ações 

Formativas 

exposição dialogada; estudo de 

caso; dinâmicas em grupo 

OP; 

Especialista 

convidado 

30 
EE, AS, Petrobras, 

Ibama 

4ª Oficina de Formação da EE - RJ Sede da ESCE Tamoios (Paraty) 23/02/2018 09:00 08:00 
Preparação da EE para Ações 

Formativas 

exposição dialogada; estudo de 

caso; dinâmicas em grupo 

OP; 

Especialista 

convidado 

21 
EE, AS, Petrobras, 

Ibama 

Legenda: EE - Equipe Executora; AS - Agente Social; CG - Coordenador Geral; OP - Orientadora Pedagógica; n.i. - não informado 
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O quadro abaixo detalha quais as instituições contatadas durante o período das visitas 

exploratórias em todas as localidades: 

 

Quadro Anexo 3 – Instituições contatadas durante as visitas exploratórias. 

Associações Comunitárias 

39 

Associação de Moradores e Pescadores do bairro São Pedro 

Associação Amor Castelhanos 

Associação de Pescadores da Tabatinga 

Associação dos Pescadores da Praia do Camaroeiro 

Associação de Moradores e Amigos do Camburi (AMAC)  

Associação dos Remanescentes do Quilombo do Camburi (ARQC) 

Associação de Moradores da Picinguaba  

Associação de Barqueiros da Picinguaba 

Associação de Moradores da Almada 

Associação Cultural e Esportiva dos Caiçaras da Praia do Estaleiro – 

ACECAPRE 

Associação de Moradores do Saco da Ribeira; 

Associação de Pescadores do Saco da Ribeira 

Associação dos Remanescentes do Quilombo da Caçandoca  

Associação dos Pescadores da Maranduba 

Associação dos Barqueiros de Trindade (ABAT) 

Associação de Moradores de Trindade (AMOT) 

Associação de Moradores Originários do Sono 

Associação de Moradores da Ponta Negra 

Associação de Moradores de Paraty-Mirim. 

Associação de Moradores do Pouso da Cajaíba 

Associação de Moradores da Ponta Grossa 

Associação de Moradores da Ilha da Cobras 

Moradores de Mangueira 

Associação de Moradores da Praia Grande 

Associação de Artesãs Caiçaras 

Associação de Moradores de São Gonçalo 

Associação de Moradores de Tarituba 

Associação Cultural de Tarituba 

Associação dos Pescadores Artesanais da Praia Vermelha 

Associação de Moradores de Vila Velha 

Associação de Moradores da Ilha da Gipóia 

Associação de Moradores da Monsuaba 

Associação de Moradores do Saco do Céu 

Associação de Moradores de Matariz 
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Associação de Pousadas da Enseada do Bananal (APEB) 

Associação de Moradores da Enseada do Bananal. 

Associação de Moradores da Enseada de Araçatiba  

Associação de Moradores do Abraão (AMA)  

Associação de Moradores de Palmas-AMEP 

Colônias de Pesca 

4 

Colônia de Pesca Z6 de Ilhabela 

Colônia de Pesca Z14 de São Sebastião 

Colônia Z10 Ubatuba 

Colônia de Pesca Z18 de Paraty 

Cooperativas 

2 
Cooperativa de Pesca de São Sebastião (Ilhabela) 

Cooperativa de Pesca de São Sebastião (COOPERPESCASS) 

Instituições Municipais 

6 

Prefeitura de Ilhabela 

Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhabela 

Prefeitura Municipal de Ilhabela com o projeto de Juçara 

Prefeitura de Paraty 

Secretaria de Agricultura e Pesca de Paraty 

Comitê das Comunidades Tradicionais do 2º Distrito de Paraty 

Instituições de Ensino e Pesquisa 

7 

EM Professora Maria Thereza de Freitas Vidal 

E. M. Sylvestre Travassos 

UERJ- CEADS  

Ecomuseu de Ilha Grande 

Colégio Estadual Pedro Soares  

Escola Municipal Pedro Soares. 

E.M Ayrton Senna da Silva. 

Instituições Particulares 

1 Yatch Clube de Ilhabela – Saco do Sombrio  

Instituições do Terceiro setor 

8 

OSCIP Ambiental Litoral Norte 

Associação e Instituto Bonete Sempre 

Projeto Terra do Guaiamum 

IPECA (Instituto de Permacultura e Educação Caiçara) 

ITAE (Instituto Trilha da Arte e Educação) 

ONG As Vermelhas   

Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina - OTSS 

Fórum de Comunidades Tradicionais de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis 

Unidades de Conservação e Instituições de Gestão Ambiental 
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9 

Parque Estadual da Serra do Mar 

Fundação Florestal do Estado de São Paulo 

APA Marinha do Litoral Norte 

Parque Estadual da Ilhabela 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

Parque Estadual da Ilha Grande 

APA Tamoios 

Parque Nacional da Bocaina 

APA Cairuçu 

76 Total 
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ANEXO IV - COMUNIDADES QUE NÃO PARTICIPARAM DAS AÇÕES 

FORMATIVAS 
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UBATUBA 

• Bonete 

A comunidade da Praia Grande do Bonete é de difícil acesso, sendo possível acessar 

a comunidade por barco ou trilha. Muitos dos moradores tradicionais não residem mais 

na comunidade durante a semana em virtude dessa dificuldade.  

O dia agendado para a AF na comunidade (1 de dezembro de 2017, às 9:00h) 

amanheceu com bastante chuva, dificultando ainda mais o acesso. A reunião já havia sido 

alterada duas vezes por conta de solicitação dos comunitários (outros compromissos no 

dia reservado). Acredita-se que por conta desses fatores, apenas quatro comunitárias 

compareceram ao encontro.  

Após conversa com a equipe as comunitárias avaliaram melhor combinar nova data 

no próximo ano, pois acreditam que é uma conversa que deve ter maior presença de 

moradores. Disseram ainda que é importante mobilizar moradores que tem problemas 

mais sérios com Saneamento – tema prioritário da comunidade. 

Em função da importância do tema, que envolve não somente os moradores, foi 

decidido inicialmente que a ação formativa deveria incluir a participação de veranistas, 

mais como forma de sensibilização do que de formação. Porém, posteriormente, foi 

conversado que seria importante primeiro realizar a AF com os moradores tradicionais e 

depois com os veranistas. 

Por fim, com relação à mobilização foi destacada a importância da equipe de campo 

estar mais presente na comunidade para melhor entendimento da situação do saneamento 

e então realizar uma mobilização mais efetiva. 

Encaminhamentos: 

o Combinar nova data em 2018 para AF com o tema prioritário “Saneamento 

Básico – tratamento alternativos de esgoto doméstico” e “Etapa 3 - 

Licenciamento de grandes empreendimentos de petróleo e gás”. 

o Elaborar painel fixo para divulgar as ações e os encaminhamentos do PEA 

 

• Barra dos Pescadores 

A AF não aconteceu por falta de quórum. Apenas foi possível fazer alguns 

encaminhamentos a respeito da necessidade de desassorear a barra do rio Grande de 

Ubatuba.  
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A reunião estava marcada para começar às 18h no CATI e até às 19h30m apenas 

dois comunitários haviam chegado. Os presentes avaliaram que seria melhor combinar 

uma nova data para a realização da AF. Logo após, mais dois comunitários chegaram e 

foi possível estabelecer alguns encaminhamentos com relação à dragagem do Rio, que foi 

o tema de interesse dos presentes.  

O comunitário Marcelo, que é parte da diretoria da colônia Z-10, há algum tempo 

acompanha esse processo e pôde trazer esclarecimentos importantes do processo 

realizado até o momento e, a partir dessas informações, foi possível combinar alguns 

encaminhamentos com relação a esse tema. 

Encaminhamentos 

o Conversa com o Comitê de Bacias Hidrográficas do litoral Norte – CBH/LN e 

com o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE para averiguar como 

funciona o licenciamento parcial/emergencial de dragagem (PEA e Marcelo); 

o Imagem do Google earth ou foto da Barra do Rio com a maré baixa para 

evidenciar a necessidade de executar a dragagem (Marcelo / Comissão). 

 

PARATY 

• Centro/Pontal/Chácara e Mangueira 

No dia 16 de novembro de 2017, AF pretendida sobre fiscalização da pesca a ser 

realizada conjuntamente para as comunidades Centro/Pontal/Chácara e Mangueira não 

foi realizada por falta de quórum, uma vez que apenas um pescador da comunidade da 

Chácara e o presidente da Associação de Moradores da Mangueira compareceram, 

mesmo após ampla mobilização (dias 12 e 16 de novembro de 2017).  

A reunião tinha como objetivo compreender as ações de fiscalização no território 

pesqueiro de Paraty de forma integrada a partir do ponto de vista do IBAMA, APA 

Marinha Municipal da Baía de Paraty e ESEC Tamoios. Portanto, haviam sido 

convidados o chefe do IBAMA - Unidade Técnica de 2º Nível em Angra dos Reis, Luis 

Felipe Bonifácio da Silva, assim como a gestora da APA Marinha Municipal de Paraty, 

Mônica Nemer e o gestor da ESEC Tamoios (Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio), Fernando Brutto.   
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As comunidades da Chácara e Pontal, assim como outras comunidades inseridas no 

contexto urbano e rural de Paraty, município relativamente pequeno (aproximadamente 

40 mil habitantes), por vezes estão submetidas às relações de apadrinhamento e 

clientelismo com o poder público local, o que dificulta as ações do PEA voltadas a 

cobranças de direitos por políticas públicas de instituições como Prefeitura e até mesmo 

a Colônia de Pescadores. Isto ficou bastante evidente quando um dos membros da 

comissão, que possui um cargo na Colônia de Pescadores Z-18, manifestou por vezes que 

a equipe do PEA “não precisa se preocupar com esses assuntos, pois a Colônia já estava 

resolvendo”. A equipe de campo do PEA presume que houve iniciativas por parte dessas 

pessoas ligadas ao poder público local para a desmobilização e esvaziamento dos espaços 

propostos pelo projeto.  

• Paraty-Mirim 

Para dar encaminhamento as propostas feitas pela comissão para o tema prioritário da 

comunidade “Regularização fundiária (incluindo área da praia para construção de 

ranchos)”, no dia 10 de outubro de 2017 foi realizado contato telefônico com Édel Pádua 

Corrêa Júnior, Secretário Adjunto de Habitação e Regularização Fundiária do município 

de Paraty (SEHAB). Nesta oportunidade, este secretário comunicou quais ações já 

haviam sido realizadas até então: ofício foi entregue pelas Associações de Moradores do 

2º Distrito de Paraty em junho de 2015 solicitando a entrada no Programa de 

Regularização Fundiária junto ao Instituto de Terras do Rio de Janeiro - ITERJ; em agosto 

do mesmo ano, um Termo de Cooperação Técnica (TCT) foi assinado entre Secretaria 

Estadual de Habitação - SEHAB, ITERJ, Secretaria Municipal de Habitação e 

comunidades do 2º distrito;  ainda em 2015 houve uma visita técnica a Paraty-Mirim para 

identificação das áreas; reuniões com a comunidade para entrega do TCT e sua publicação 

no Diário Oficial da União; Assembleia do ITERJ em Paraty para tratar dos 

procedimentos para Regularização Fundiária; repasses da SEHAB para comunidade. 

Comunicou também que o processo estava parado, mas que a comunidade estava 

esclarecida do que havia sido feito até o momento (inclusive com cópia de todos os 

documentos do processo), não havendo necessidade de que isso fosse feito através de uma 

Ação Formativa. No dia 11 de outubro, este secretário disponibilizou por e-mail todos os 

documentos do processo de regularização fundiária de Paraty-Mirim para a equipe do 

PEA. 
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Junto a isso, no final de setembro a equipe do PEA foi abordada pelo presidente do 

Conselho das Associações da População e Povos Tradicionais do Segundo Distrito de 

Paraty - CONAP Tradicional, que informou que em conversa interna com a comissão 

preferiam mudar o tema, uma vez que não enxergavam chances de avanço na temática da 

regularização fundiária. Sinalizou que era prioritário trabalhar com o tema do 

assoreamento do rio, que provocava constantes alagamentos na comunidade.  

No dia 07 de dezembro de 2017 foi realizada a segunda reunião com a comissão de 

Paraty-Mirim, com a presença de 5 comunitários. A equipe do PEA fez uma fala para 

relembrar os acontecimentos até aquele momento e informou que a mudança de tema 

deveria ser algo acordado numa nova reunião ampliada, na qual a comunidade pudesse 

entrar em acordo sobre as novas modificações. A comissão mostrou que já possui um 

projeto para evitar o alagamento da estrada, mas salientou a dificuldade em dar 

encaminhamento ao tema devido aos desentendimentos entre os órgãos responsáveis. A 

equipe do PEA se prontificou a ajudá-los a redigir um ofício chamando os órgãos 

implicados no desassoreamento do rio para uma conversa conjunta. O presidente do 

CONAP Tradicional se responsabilizou em juntar os documentos que comporiam a base 

desse ofício. 

Ficou acordado também que a Associação de Moradores iria chamar uma reunião 

ampliada para tratar da mudança do tema, que depois seria repassada para equipe do PEA.  

No dia 13 de dezembro de 2017 a equipe do PEA foi a Paraty-Mirim para orientar a 

produção do ofício, conforme combinado anteriormente. Uma apresentação foi 

preparada, com uma dinâmica para compreender como se construir um ofício. Embora a 

comissão tenha confirmado seu interesse e participação, não houve quórum para esta 

atividade.  

• Trindade 

Para dar encaminhamento para AF de Trindade, no dia 22 de setembro de 2017 foi 

realizado o primeiro contato via e-mail com Viviane Lasmar, gestora da Reserva 

Extrativista Marinha de Arraial do Cabo - RESEX Marinha de Arraial do Cabo (ICMBio), 

sobre seu interesse e disponibilidade em ir a Trindade, a convite do PEA, para falar sobre 

a RESEX como estratégia para garantia dos territórios pesqueiros. No mesmo dia a 

gestora já sinalizou positivamente a este e-mail. 
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Posteriormente, já na organização para sua vinda, em conversa com alguns outros 

funcionários do ICMBio, foi advertido que não era um bom momento político para tratar 

de RESEX junto à comunidade através do ICMBio, pois havia um cenário delicado com 

a recém mudança de gestão do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), Unidade 

de Conservação que sobrepõe à comunidade de Trindade inclusive no território marítimo, 

mudanças recentes também na Coordenação Regional 8 (CR8) do ICMBio (que abrange 

o estado do Rio de Janeiro) e também com a revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu 

(que também se sobrepõe a comunidade da Trindade) que está em curso. Dessa forma, 

foi enviado um e-mail de desmobilização da gestora da RESEX de Arraial do Cabo.  

No dia 17 de novembro de 2017, foi realizado contato com duas lideranças de 

Trindade para explicar a situação e propor mudança de estratégia, que responderam que 

independente da mudança de estratégia proposta, já não seria mais possível fazer qualquer 

reunião na Trindade no ano de 2017, pois todos já estavam envolvidos com a preparação 

da alta temporada turística. Por fim, no dia 13 de dezembro foi realizada uma nova visita 

a Trindade para confirmar, junto às lideranças, o interesse na manutenção do assunto 

RESEX Marinha e a impossibilidade de realização da Ação formativa neste ano. Como 

encaminhamento desta visita, ficou decidida a realização de uma nova reunião ampliada 

da comissão para estudar novas estratégias para tratar o assunto RESEX Marinha para AF 

após o carnaval de 2018. 

• Praia do Sono 

Durante algum tempo a equipe de campo do PEA planejou a AF da comunidade 

da Praia do Sono como algo que deveria ser feito em uma reunião longa, ou em uma 

sequência contínua de reuniões, já que se trataria principalmente de se trabalhar com 

técnicas de consenso em um fórum ampliado de discussão. Mas, para que este fórum para 

construção de um regramento fosse realmente legítimo, isto é, produzissem regras que 

realmente fossem cumpridas, era preciso que a comunidade como um todo considerasse 

o regramento importante e não somente os que participaram da Reunião de Retomada.  

Assim, no dia 14 de novembro de 2017, a equipe foi a campo realizar conversas 

individuais para validar a proposta de AF, com um enfoque inicial nas regras para 

ordenamento turístico. Durante estas conversas, praticamente todas as pessoas 

demonstraram interesse no tema e ratificaram sua importância, porém foram observados 

dois aspectos importantes: (1) não seria possível realizar uma AF com mais de 3 horas, 
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como se acreditava ser necessário; (2) trabalhar com a diversidade de opiniões sobre cada 

tema a fim de consolidar uma regra, tendo pouco tempo disponível para formar acordos, 

poderia ser mais prejudicial ao processo, pois os conflitos seriam acentuados, uma vez 

que não há homogeneidade de opiniões e estão estabelecidas relações de poder.  

Dessa forma, foi elaborada uma nova estratégia para que o processo conferisse 

oportunidade de voz a todas as pessoas e tivesse um caráter realmente pedagógico. Os 

temas sobre ordenamento do turismo considerados mais polêmicos, a partir da fala da 

própria comunidade, seriam elaborados e aplicados através de entrevistas 

semiestruturadas (anônimas). Assim, as diversas opiniões poderiam ser agrupadas por 

blocos temáticos e sistematizadas para facilitar as discussões e decisões. Para validar esta 

nova estratégia, buscou-se novamente 4 lideranças da comunidade, que aprovaram o novo 

método de trabalho.  

Isto posto, a equipe de campo passou a elaborar o questionário para sua aplicação 

no ano seguinte (2018), tendo em vista que este será o início de um longo processo para 

elaboração de regras para o turismo.  

- Produção do questionário:  

Os temas polêmicos relacionados ao turismo, coletados a partir das falas dos moradores, 

foram listados s seguir: 

 Caminhos de servidão como garantia de acesso a praia; 

 Estrutura dos campings (fossa, lixeiras, etc.); 

 Preço dos campings (mínimo); 

 Limite de barracas;  

 Barracas dispostas nos lugares de passagem (limite dos campings); 

 Venda de produtos por pessoas de fora da comunidade; 

 Turistas que trazem bebidas; 

 Arrendamento (aluguel dos estabelecimentos comerciais) para pessoas de fora; 

 Lixo; 

 Fogueiras; 

 Como fiscalizar quem não cumpre as regras; 

A partir destes assuntos a equipe técnica elaborou um questionário. 

• Ponta Grossa 

Ao longo dos meses, a equipe de campo do PEA tentou organizar por telefone a 

AF junto à comissão. As conversas eram sempre bastante confusas e sem que se chegasse 
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a conclusões sobre ações que fossem de interesse e que pudessem contribuir com a 

organização da comunidade.  

A equipe identificou a dificuldade de a comissão compreender os objetivos e os 

limites do PEA. Dessa forma, no dia 18 de dezembro, a equipe do PEA se reuniu 

novamente com a comunitária, membro da comissão da Ponta Grossa, a fim de tentar, 

mais uma vez, esclarecer o projeto e acordar a ação deixada para ser realizada no ano 

seguinte (2018). A comunitária reforçou que os problemas da comunidade continuam 

sendo a falta de habilitações para pilotar as embarcações, o saneamento e a captação de 

água. A moradora se mostrou bastante cansada em esperar pelo poder público cumprir 

com suas obrigações legais e solicitou que o PEA trouxesse para a AF informações sobre 

alternativas para o tratamento de esgoto. 

MANGARATIBA 

 

• Ilha da Marambaia 

A Ação Formativa na comunidade Ilha da Marambaia, no município de Mangaratiba 

– RJ, agendada para o dia 9 de dezembro, precisou ser cancelada um dia antes do 

encontro.  

O cancelamento ocorreu devido a diversos motivos: condições marítimas que 

poderiam colocar a equipe executora em risco; impossibilidade do convidado Vagner do 

Nascimento (FCT) comparecer a ação formativa e adoecimento da supervisora Angélica 

Liaño.  

A ação formativa sobre os Direitos dos Quilombolas foi agendada para 28 de abril 

de 2018.  

 

• Conceição de Jacareí 

Não foi possível realizar a AF devido à falta de participação efetiva dos pescadores 

da comunidade de Conceição de Jacareí na Reunião de Retomada, onde apenas um 

comunitário se identificou como pescador artesanal. A Equipe Executora teve dificuldade 

de identificar o público prioritário nas Exploratórias e Mobilizações realizadas.  

A Comissão Comunitária formada na Reunião de Retomada não se sentiu apta para 

definir o tema prioritário; na reunião de comissão realizada em 29 de agosto de 2017, os 

membros presentes reforçaram que seria necessário ter mais pescadores participando para 
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que o tema prioritário fosse definido, se prontificaram em auxiliar a equipe executora na 

identificação do público prioritário, sugeriram entrar em contato com a colônia de pesca 

e secretaria de pesca do município de Mangaratiba para tentar montar uma estratégia para 

identificar os pescadores de Conceição de Jacareí, conforme consta na memória da 

reunião de comissão, porém sem avanços.  

Até a finalização desse ciclo de Ações Formativas não foi possível identificar outros 

membros do público prioritário, assim como não foi possível definir o tema prioritário 

para realizar a Ação Formativa. 


	CAPA.pdf
	Página em branco




