
Matriz fofa 

Força  FRAQUEZA 

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

• Saída de jovens em busca de 
emprego nas capitais  

• Pastoral da criança é um movimento 
forte que tem na comunidade que 
envolve toda a população    

• Pouca participação dos jovens na 
associação  

• Campo de futebol estruturado: atrai 
um número maior de pessoas para a 
comunidade fazendo com que 
aumente no comercio. 

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

• Atendimento médico no posto: 
temos médico 1 vez por semana   

• Falta de coleta de lixo: o que 
acarreta na queima de lixo 

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

 

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

 

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

 

• Jovens com ensino superior: a 
comunidade tem jovens qualificado 
para desenvolver algumas atividades 
sem precisar trazer profissional de 
fora 

 

• Participação nas atividades da 
associação:  a comunidade é bem 
participativa nas atividades 
desenvolvido na associação 

 

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 secretaria estadual de 
agricultura: a secretaria trás 
anualmente as sementes para serem 
plantadas no período de inverno 

• A situação política no país faz com 
que minimize a chance de ganhar 
projetos sociais 

 

• Parceria de secretaria de esporte 
estadual: deu suporte nas grades de 
proteção do campo de futebol e 
mantém a parceria com a 
comunidade  

• Êxodo rural acarreta na migração 
dos comunitários em geral  



• Trator para arar terra: no período de 
inverno a comunidade recebe o 
trator 

• A construção do posto de saúde 
inacabada 

 • Falta de pavimentação dentro da 
comunidade 

 • Falta de atendimento de qualidade 
no posto de saúde desteorizado  

 • programa de alfabetização para 
adultos 

 • Falta de oportunidade de trabalho 
na comunidade  

 • Abastecimento de água fornecida 
pela casal é precária 

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

 


