
SISTEMATIZAÇÃO DA MATRIZ FOFA 

Parte do comitê mobilizador da comunidade da Camboa Município Lagoa do Itaenga – PE reuniu-se no dia 06 de maio de 2019 na sede da 

associação concluindo a aplicação da matriz FOFA. Momento bastante proveitoso com a realização da atividade, discutindo os assuntos, explorando as 

temáticas da jornada nas comunidades sendo realizado com o auxílio da mobilizadora Maria José De Freitas. Segue abaixo o resultado da nossa Matriz FOFA 

aplicada na comunidade. 

       MATRIZ FOFA 

                 Ajuda                                                                                                  ATRAPALHA 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

 Associação de Moradores; 

  Sala complementar (associação); 

 Escola municipal (primeiro e segunda grau); 

 Quadra esportiva; 

 Igrejas ( católica e evangélica); 

 Centro de convivência (aula de violão, capoeira, 
educação física para as mulheres) 

 Praças    

  Associação de serviços comunitários da Camboa 
ASSECO 

 Indústria com produção de tijolos (oportunidade de 
emprego) 

 Criação de camarão (oportunidade de emprego)  

  
 

 

 Falta de interesse (participação das pessoas); 

 Falta interesse para produzir hortaliças(consumo das 
famílias); 

 Falta de motivação ( formação para produzir e 
comercializar); 

 Água insuficiente (consumo das famílias); 

 Falta transporte coletivo ( deslocamento do distrito para a 
cidade); 

 Falta de segurança; 

 Falta de emprego (oportunidade para as mulheres); 

 Falta reflorestamento das margens do rio Capibaribe; 

 Falta iluminação no cemitério (local construído na 
comunidade); 

 Falta velatório no cemitério; 

 Falta iluminação pública na comunidade; 

 Centralizar os postes de energia em cada residência ( hoje é 
um problema existente por esta em local inadequado);  

 Reestruturar a praça ( local de lazer para comunidade, 
encontra-se só com gramado); 

 Falta incluir no calendário do município a festa do 



padroeiro de Camboa, São Francisco de Assis;   
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

  Parceiros; 

 Cursos ( curso de costura, artes: pintura, crochê 
confeitaria, ); 

 Implantação  do calçamento em algumas  ruas da 
comunidade;  

 Implantação de uma padaria comunitária. 

   

   

    

  Violência 

 Drogas; 

 Aplicação de herbicida ( aplicação aérea no entorno da 
comunidade, contaminando os plantios e as famílias); 

 Poluição no rio Capibaribe ( causando a mortes dos peixes e 
camarões); 

 Introdução de alunos da cidade na escola do campo por 
ordem judicial. 

   

   

  

 

 

 

Atividade realizada com registros em lista de presença e fotografias. 

Lagoa do Itaenga, 10 de maio de 2019. 

Mobilizadores: Maria José De Freitas  

 


