
Anexo I: RELATÓRIO DE PROJETOS

A  elaboração  de  projetos  para  a  região  Alto  Curso  da  Bacia  do  Rio  Macaé  foi
realizado a partir da separação  dos participantes do curso em grupos. Com isso,
tiveram a oportunidade de praticar a metodologia Dragon Dreaming para vislumbrar
possibilidades (sonhar) e desenhar uma estratégia (“planejar”) para as propostas de
projetos, como descrito a seguir:

>>>  ÁGUAS DA EDUCAÇÃO 

Área de atuação: Educação Ambiental

Participantes: Pedro Rutman, Alice Adnet, Yasmin Gomes, Claudia Padilha, Aline Satyan

Visão e missão: O projeto propõe-se a despertar o respeito pela água nas crianças, a 
partir de atividades ao ar livre, com arte e cultura. Para tal, o grupo sugere atuar através 
da escola, enquanto uma instituição de ensino que respeita e abre espaço para práticas 
lúdicas.  A fim de ver o fruto da vivência materializado de forma divertida, o grupo 
propõe criar um material educativo sobre a importância da preservação, usando o 
desenho como meio de expressão. A iniciativa também apresenta-se como uma 
possibilidade de parceria entre a Associação Friburguense de Canoagem - AFRICA e o 
Programa de Educação em Sustentabilidade Gaia Jovem, ativando uma comunidade de 
jovens a fim de realizar ações de preservação do meio ambiente.

Objetivo geral: 
Desenvolver práticas criativas ligadas à arte, cultura e esporte, a fim de fortalecer e 
ampliar a consciência ambiental e a força transformadora de crianças e jovens da região 
do Alto Macaé

Objetivos específicos: 
 Criar parcerias com a comunidade voltadas para as escolas 
 Traçar conteúdos e formatos para as atividades
 Definir os objetivos do projeto institucional
 Coletar informações sobre o Rio Macaé
 Fazer o orçamento do projeto
 Divulgar o projeto na comunidade e na web



Planejamento:



>>> OFICINA DO PAPAI NOÉ

Área de ação: Educação, Arte e Reciclagem

Participantes: Maria Cristina Moraes, Patricia Coelho, Leonardo Gama e Adriano Amaral

Visão e Missão: O projeto busca o empoderamento de educadores enquanto agentes 
transformadores a partir da reflexão sobre suas ações em relação ao meio ambiente. 
Busca-se sobretudo que a ação tenha um potencial terapêutico, para que a 
transformação trabalhada no material utilizado na oficina reflita uma transformação 
interna.  Para tal, serão realizadas oficinas de artesanato com material reciclado, 
conduzidas com momentos de reflexão, culminando na exposição do material produzido 
para que os produtos também possam gerar renda.

Objetivo Geral
Oficina manual de confecção de presentes com materiais da floresta e recicláveis num 
ambiente tranquilo e acolhedor

Objetivos específicos: 
 Através de encontros periódicos, formatar o projeto de modo a contemplar os 

sonhos compartilhados, definindo local e o público-alvo 
 Construir planilha orçamentária do projeto 
 Articular parcerias
 Coletar e selecionar o material para teste e confecção dos artesanatos produzidos
 Escolher um local acolhedor, de fácil acesso, onde o público se sinta motivado a 

frequentar as oficinas 
 Realizar ampla divulgação na comunidade 



Planejamento:



>>> REDE DE PRODUTORES AGROFLORESTAIS

Área de atuação: Produção Rural

Participantes: Leon Dalmasso, Alice Azevedo, Carol, Renata Amorim e Flavia Machado

Visão e Missão: O grupo tem como principal motivação encontrar formas eficientes de 
comunicação para acessar e aproximar os agricultores dos conceitos de agroecologia, 
saneamento ecológico e comercialização com selo verde em suas atividades produtivas. 
Para que as novas ideias sejam recebidas pela comunidade, o grupo propõe-se a realizar 
pelo menos um encontro de produtores rurais, onde as propriedades que já pratiquem 
agrofloresta produtiva na bacia possam compartilhar suas experiências, a fim de que as 
instituições dialoguem entre si. Para seguir junto e unido realizando os objetivos 
propostos, busca-se pelo menos 5 colaboradores para o projeto, de forma que o grupo 
se sinta feliz e realizado ao executar as ações propostas.

Objetivo Geral
Fortalecer a Agricultura Sustentável na região do alto Rio Macaé, a partir do 
reconhecimento, da troca de saberes e da difusão das experiências existentes, 
incentivando boas práticas

Objetivos Específico
- Construir um plano de trabalho e comunicação do grupo de projeto 
- Identificar os colaboradores a partir dos diagnósticos já feitos na Bacia (Alto Curso) 
- Definir metodologia de comunicação do grupo com produtores 
- Divulgação do projeto em busca de parceiros e público em geral 
- Definir o proponente 
- Definir os possíveis selos



Planejamento:



>>> SEMINÁRIO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Área de atuação: Conservação Ambiental

Participantes: Beatriz Forny, André Amador, Douglas Leite e Pedro Adnet

Visão e Missão: O grupo busca promover a conservação ambiental na Bacia Hidrográfica
do Alto Macaé através de um projeto piloto de apoio à pesquisa e divulgação dos 
resultados de forma acessível à comunidade local. A partir do mapeamento dos 
potenciais da região, deverão ser considerados seus interesses, anseios e características, 
e sem perder de vista a conexão das pessoas com a natureza. Acredita-se que a partir 
desta ação de apoio, possa ser motivada a criação e gestão de novas Unidades de 
Conservação,  compreendendo a  conexão entre atividades econômicas e a 
sustentabilidade para continuidade do projeto. 

Objetivo Geral
Contribuir com a conservação ambiental na Bacia do Alto Macaé através de parceria com 
pesquisadores e proprietários de terras realizando seminário de pesquisa do Rio Macaé e
mapeamento de potencialidades do sítio Paraíso Ecológico

Objetivo Específico
- Realizar o planejamento estratégico dos potenciais do sítio Paraíso Ecológico 
- Levantar potenciais parceiros e patrocinadores para o evento e continuidade 
- Promover evento para encontro de proprietários com interesse conservacionista com 
pesquisadores com trabalhos na região 
- Realizar o projeto piloto de atividades de imersão na natureza, considerando os 
potenciais do sítio
- Definir um cronograma detalhado de acordo com as necessidades do projetos 
- Estabelecer diálogo constante com a comunidade durante a implantação do projeto



Planejamento :



>>> RIQUEZA COMUNITÁRIA

Área de atuação: Gestão de resíduos

Participantes: Bruno Rutman, Bruna Soloina, Kedma Lima, Maria Clara Adnet, Frederico 
Reis, Tom Adnet

Visão e missão: O projeto busca  despertar o olhar para o lixo como gerador de riqueza, 
engajando a comunidade, poder público e empresas da região para que o mínimo de 
resíduos seja levado para fora da Bacia. Com atividades educativas para o lixo nas 
escolas, o grupo propõe realizar um mapeamento dos resíduos para que a coleta seja 
bem organizada e que os pontos de coleta saiam da beira dos rios. Através de ações 
simples e sustentáveis, como separação do lixo orgânico e criação de composteira 
comunitária, além de soluções de coleta e manufatura que agregam valor de forma 
criativa e geradora de consciência, relacionando com o turismo e geração de emprego e 
renda. Almeja-se ainda que o projeto seja replicável e preze pela transparência 
financeira, reinvestindo o lucro na comunidade. 
 

Objetivo Geral
Promover o engajamento da comunidade numa gestão de resíduos consciente na região 
do Alto Macaé

Objetivos Específicos
 Promover um projeto piloto de coleta, triagem e beneficiamento dos resíduos 

sólidos na região do Alto Macaé
 Promover o engajamento da comunidade na construção do projetos
 Organizar eventos de cunho ambiental e educativo relacionados ao projetos
 Incluir turistas, visitantes e passantes como público-alvo do projeto 



Planejamento:

>>> 



TURISMO SUSTENTÁVEL

Área de atuação: Turismo de Base Comunitária

Participantes: Bruno Szuchmacher, Daniel Dias, Eduardo Bini, Claudio Paolino e Miguel 
Paolino

Visão e missão: O projeto gira em torno do turismo de base comunitária, a fim de 
minimizar a dicotomia entre  homem e natureza, garantindo o futuro das gerações 
prezando pelo cuidado de todos e todas.
Através de oficinas de conscientização ambiental com escolas e associação de 
moradores, busca-se envolver sociedade civil e o poder público, trazendo a comunidade 
para dentro do projetos. A fim de fomentar a mentalidade necessária na comunidade 
para a realização do projeto, o grupo busca a valorização dos mestres de sabedorias 
populares e considera trazer um projeto de turismo de base comunitária bem sucedido 
para compartilhar sua experiências. O primeiro passo será a realização de uma ação de 
pelo menos 2 meses com a escola, trabalhando com linguagem atual para jovens através 
de algum tipo de jogo que trabalhe este tema como instrumento pedagógico, e visando 
ainda a geração de renda para os participantes. 

Objetivo Geral
Um projeto de turismo comunitário que promova a valorização da arte, da cultura local e 
da natureza, influenciando, vivências e experiências entre locais e visitantes levando 
para as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos todos juntos num plano futuro 

Objetivos Específico
 Formatação e proposta de um turismo de base comunitária, valorizando a cultura 

local e a conservação da natureza para as gerações futuras 
 Definir custos e viabilidade econômica com possibilidade de ganho e qualidade 

de vida 
 Ações de mapeamento e explanação de exemplos de sucesso em conjunto com a 

comunidade
 Parcerias com a comunidade e CEFET Nova Friburgo para a mobilização na 

associação de moradores e escola



Planejamento:


