
Matriz fofa 

Força  FRAQUEZA 

• Associação: fortalece o 
envolvimento e participação da 
comunidade para buscar seus 
direitos 

• Falta de lazer para os jovens 

• Agricultura: é um meio de trabalho 
que a comunidade sobrevive 

• Falta de divulgação da trilha 
ecológica. 

• Criação de animais (pecuária): a 
comunidade tem a criação de 
animais para o próprio consumo  

• Falta de local para atividades 
coletivas: não temos um espaço para 
realizar as reuniões da associação e 
outras atividades, faz com que as 
reuniões aconteçam na igreja. 

 

• Temos local para construção do 
salão para reunião coletiva:  

• Atendimento da agente de saúde é 
precário: ela tem 2 comunidades 
para atender e não mora na 
comunidade o que acarreta a 
ausência. 

• Igreja: aproxima mais as pessoas da 
comunidade para se mobilizarem  

• Falta de transporte para atender os 
doentes que se desloca para 
tratamento na capital 

• Escola com fundamental I: faz com 
que os jovens da comunidade 
tenham uma educação melhor. 

• Não tem creches para as crianças 
que não tem idade para estudar o 
pré. 

• Cisternas: 90% da comunidade tem 
cisterna para guardar a água de 
consumo 

• Falta de quadra esportiva 

• Grupo folclórico (Gerreiros de Santa 
Joana e São Gonçalo). A comunidade 
mantém viva essas danças 
folclóricas. 

• Merenda escolar precária: a escola 
não recebe merenda suficiente para 
atender os alunos. 

• Temos agente de saúde: para 
acompanhamento dos comunitário  

• Ausência do poder público: baixa 
participação do poder público na 
comunidade  

 

• Temos transporte escolar: para 
deslocar os alunos para as escolas da 
cidade.  

 

• Temos água encanada: para 
abastecimento da comunidade. 

 

• Realização de torneio esportivo: traz 
renda para alguns membros da 
comunidade e mantem viva uma 
tradição. 

 

• Trilha ecológica (turismo): existe a 
trilha na pedra da igreja na serra que 
a saída é na comunidade  

 

• Água de boa qualidade: a água 
chega tratada até a comunidade 

 



OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Parceria com o COEP: 
Ajuda buscar novos parceiros, 
fortalece os conhecimentos dos 
moradores para poder correr atrás 
dos direitos e mantem viva a 
parceria com a comunidade. 

• Seca: impede que crie a pastagem 
para os animais, também não há 
chuva para os agricultores possam 
fazer suas plantações 

• Parceria com instituto TERRA VIVA. 
Onde trás cursos no campo na teoria 
e na prática para as mulheres 

• A situação política social no Brasil: 
Traz mais dificuldade para conseguir 
os nossos direitos e projetos sociais. 

• Cursos online disponibilizados pelo 
COEP: uma parceria que traz 
conhecimento para os comunitários 

• Saída de pessoas para outros 
lugares: com a falta de trabalho na 
comunidade faz com que as pessoas 
corram atrás de um meio de vida 
para sobreviver. 

• Visita técnica da EMATER: tem 
parceria com projetos para o 
desenvolvimento da comunidade.  

• Falta de posto de saúde 

• Participação de reuniões do 
território (COPABACS de Delmiro 
Gouveia) para conseguir projetos 
para a comunidade. 

 

• Exército: tem a Parceria de colocar 
água de carro pipa para abastecer a 
comunidade no fornecimento de 
água   

 

• Campus da Ufal em cidade vizinha  

• Parceria com a ASA: A comunidade é 
beneficiada se tiver algum 
representante no momento de  

 

 


