
  
OASIS TRAINING	  

	  
Como juntamos comunidade e governos em um Oasis	  

	  



A aplicação do Jogo Oasis como ferramenta de política pública implica necessariamente uma 
formação para representantes do poder público e da comunidade. Esta formação se chama Oasis 
Training e tem primordial importância na formação de um grupo alinhado, capaz de empreender 
juntos. 
 
Oasis Training é um convite para líderes de diferentes setores que lidam com ambientes 
urbanos e rurais altamente complexos e multiculturais, e desejam aprimorar competências para 
engajar grupos e comunidades numa iniciativa de alto impacto, seja uma intervenção em um 
espaço público, uma nova estratégia organizacional ou um novo negócio/projeto comunitário. 
 
Este apresentação mostra o fluxo desde a formação do grupo de mobilizadores até a realização 
da ação. Nesta apresentação utilizamos em geral depoimentos e imagens do Oasis Training 
realizado em Lisboa e algumas fotos do mesmo programa que também aconteceu em 2012 em 
Lisboa, Portugal, se repetiu em 5 regiões do Brasil em Parceria com o MINC, em Lauro de 
Freitas, Vitória e Contagem em parceria com a UNESCO e na comunidade da Brasilândia, São 
Paulo, ao lado da ONU HABITAT para citar alguns exemplos. 
 
Cada uma destas aplicações tem objetivos específicos, em comum o fato de serem estratégicas 
de ampliar a participação popular em políticas públicas criando formas de acolher as 
contribuições do coletivo e ao mesmo tempo mapear as demandas da sociedade compartilhando a 
responsabilidade de realizá-las. 
 
O Processo aqui representado se repete cada vez que o Oasis é aplicado em parceria com 
governos organizações e fundações e o resultado é uma ação transformadora vista no mão na 
massa de cada Oasis. O objetivo desta apresentação é mostrar o que é feito antes para 
garantir a materialização de um sonho cuidando ao mesmo tempo do sonho e das relações com 
todos os envolvidos. 
 
A sala de aula é sempre uma comunidade, o endereço muda, mas a riqueza, o ânimo e a 
capacidade de materializar, é sempre a mesma. 
 

       Equipe Elos 
 
 

Introdução 



Apresentação: O treinamento inicia-se com as boas vindas e contextualização do histórico do 
Programa, além de apresentar a equipe do Instituto Elos e a agenda das etapas da formação. 

Integração: Realização de dinâmicas e jogos cooperativos para re-conhecimento das histórias 

pessoais, conexão e união do grupo num propósito comum. 

 

DIA 1: Oficina Comum-unidades 
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Para apresentação da metodologia e  integração  dos participantes utiliza-se um jogo 
cooperativo que pressupõe um desafio para o qual o grupo precisa encontrar soluções guiados 
pela seguinte pergunta orientadora: Qual é o melhor que você está trazendo para este grupo? 
As reflexões  compartilhadas a partir da vivência no jogo possibilitam analisar comportamentos 
e atitudes para a ação real de preparação e organização do JOGO OASIS na comunidade. A seguir, 
alguns exemplos: 
 

•  Às vezes não podemos 
estar o tempo todo na 
mesma ação; 
•  A liderança vai se 
revezando; 
•  Existiram líderes 
pontuais; 
•  Todos tiveram um papel 
importante; 
•  O trabalho de equipe é 
fundamental! 
 

Qual foi o papel do líder? 

• Foi muito importante 
termos criatividade; 
• Estratégias – pensar, 
conversar, implementar, 
ouvir a todos; 
• Posição estratégica – 
olhar de fora da 
situação; 
• Diferentes líderes e 
diferentes formas de 
liderar; 
• Saber como dosar tempo X 
escuta X decisão; 

• Comunicação fluida; 
• Todos fizeram juntos! 
• Persistência de continuar 
até o fim! 
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Reflexões coletivas 

O Que ajudou no cumprimento 
 do Objetivo? 

O Que atrapalhou o  
cumprimento do Objetivo? 

•  Tempo; 
•  Faltou coordenar e 
escutar antes; 
•  Dificuldade de juntar as 
partes; 
•  Dificuldade de ouvir; 
•  O que facilitou uma 
parte do grupo dificultou 
o todo. 
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A formação do grupo é seguida de uma apresentação da Filosofia Elos com as 7 disciplinas: 
olhar, afeto, sonho, cuidado, milagre, celebração, re-evolução. Nesta etapa também se realiza 
alguma atividade de escuta ativa com conversas dirigidas em duplas, para  ampliar a escuta 
ativa, integração do grupo e potencializar a vivência na Comunidade.  
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Apresentação da Filosofia Elos e Integração 



Apresentação e abertura do jogo oasis 
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Dia 2: Preparação Jogo Oasis 



marcadores 

 

Mapa do jogo 

 

Bandeiras do 
times 

 

Coletes dos 
personagens 

 

crachás dos 
personagens 

 

Totens 

 



Bandeiras do 
times 

 

Coletes dos 
personagens 

 

crachás dos 
personagens 

 



Reconhecimento das Belezas e Recursos locais. 
O segundo dia da formação foca em exercicios que estimulam o uso dos sentidos na construção de 
uma percepção pessoal da comunidade ao mesmo tempo que contribui para o fortalecimento de 
laços entre os participantes da formação. 
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Dia 2: Olhar 
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Exemplos de reflexões de grupos após exercício do olhar: 
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•  Parecia que tudo aumentou, senti que tudo aumentou; 
•  Pisar uma nova casa “ver e não ver”. Sentir que estava 
olhando sem ver; 
•  Silencio, as pessoas estavam dormindo 
•  Noção de orientação 
•  No começo foi mais difícil, mas depois senti mais conforto 
•  Confiança aumentou a cada passo 
•  Senti o vento e o sol, ouvi o vento e pássaros 
•  Atenção e reparei nas pequenas coisas 
•  Fui me libertando 
•  Senti-me em casa 
•  Senti-me pequeno e ao mesmo tempo grande 
•  Acho que tenho o bairro dentro de mim! 
•  Perdi a noção de direção 
•  Audição desperta 
•  Noção de tempo instável 
•  Tudo o que sinto, tudo o que eu toco! 
•  Percebi o piso diferente, as plantas secas, o clima árido, as 
vozes de mulheres e crianças, as texturas 
•  Dificuldade de me deixar levar... então foi também uma 
experiência de confiança 
•  Senti que quando ando observo mais lixo no casal da boba, 
vendada observei a beleza, o vento, a natureza... 
•  Senti muita beleza em casal da boba! 
•  Foi uma viagem interior. 
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Atividade na comunidade: Reconhecimento das Belezas e Recursos 
através do exercício do olhar apreciativo. 
Na segunda parte da manhã, os participantes recebem orientações de como olhar focando na 
abundância e saem pela comunidade para buscar as BELEZAS e RECURSOS. 
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• Vontade de trabalhar 
• Curiosidade da população 
• Hortas 
• Graffittis 
• Árvores 
• Decoração das varandas 
• Varais improvisados com roupas 
coloridas 
• Vista da cidade 
• Espírito empreendedor 
• Espaços amplos 
• Homens a jogar cartas 
• O convívio dos moradores 
• Espaços entre os prédios com pracetas 
• Moinhos 
• Moros de pedras nas hortas 
• Sol 
• Diversidade cultural 
• Acústica do bairro 
• Churrascos 
• Cheiro de comida 
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• Canteiros 
• Hortas 
• Pedras e bancos 
• Ecopontos 
• Jogos no chão 
• Disponibilidade das pessoas  
• Locais de convívio 
• Espaço para revitalizar 
• Muros e paredes 
• Biblioteca 
• Poliesportivo 
• Escolas 
• Circuito físico 
• Praças grandes 
• Associações locais – AJPAS, 
Unidos de Cabo Verde, Creche 
• Mercearias e cafés 
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Atividade na Comunidade Casal da Boba: Levantamento dos talentos e 
histórias locais. 
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Dia 2: Afeto 

Na parte da tarde o grupo foi convidado a sair pela comunidade a buscar os talentos e histórias 
locais utilizando a escuta ativa.  



21 



22 



23 

• Senhor Cacá, 64 anos, mora há 11 anos no bairro. Quando 
ainda estava nas Portas do Benfica, de uma “estante-bar” 
fez uma taberna que acolhia vizinhos, musicas e boa 

disposição. Acolhia tanta gente que um dia o Seu Cacá 
decidiu: “aumentei com pladur, tirei um pedaço do 
passeio, puxei água e luz da minha casa e casa de banho. 
havia festas todos os dias, com musicas e petiscos.” Seu 
Cacá é também musico, aprendeu sozinho a tocar cavaquinho 
desde os 14 anos lá em Cabo Verde, onde nasceu na Ilha do 
Fogo.” 
 
• “A senhora Alcinde, 59 anos, nasceu em Cabo Verde, diz 
que nunca teve sonhos só uma vida de trabalho nas roças 
de cacau desde que se lembra de ter lembranças. Com 10 
anos imigrou para São Tomé, casou e com 19 anos veio para 
Portugal. Foram 8 dias de barco. É empregada de limpeza e 
ótima cozinheira.” 
 
• “A dona Edite vive no bairro há 28 anos, diz que o seu 
principal talento é a capacidade de entender os outros. O 
melhores momentos que viveu no bairro foi a visita ao 

Estádio da Luz, depois de ter sido escolhida pelas 
crianças da escola. Ela acredita que o bairro da Boba não 

é tão mau como dizem.”” 
 
• “Casal da Boba: aqui era a lixeira da Amadora. Atualmente 
vivem cerca de 3000 pessoas. Grande parte vieram das 
barracas das Fontainhas e Verde Nova.” 
 
• “Os moradores costumam a fazer festas entre os vizinho no 
dia 5 de julho e nas festas dos Santos Populares, onde 

todos dançam e cantam. Há também o Festival da 
Independência de Cabo Verde e todos se mobilizam para 
organizar essa festa com danças, musicas e comidas 
típicas.” 
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Atividade na Comunidade Casal da Boba: Exercício do Afeto com o 
reconhecimento das lideranças afetivas e talentos da 
comunidade. 
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• Senhor Álvaro – canta fado 
• Senhor Cacá – toca cavaquinho 
• Danças caboverdianas 
• Aliu camará – magia e grafitar 
• Nuno – organizador de eventos, 
pintor, treinador de futebol 
• Marco – “showman” 
• Crianças – andar de bicicleta 
• Lucia – costureira 
• Dina – dançar e costurar 
• Maria – “lenga-lengas” 
• Ana Maria (dona Tuna) – cozinhar 
• Nando– ladrilhados 
• Erica e Isa – cantar 
• Dona Teresa –cozinhar 
• Carla Sofia – bolos 
• Limaria PRVM – cantor 
• Nilda 
costureira 
• Antônio 
  agricultura 
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Na etapa do SONHO da metodologia Elos os participantes receberam as instruções de sair pela 
comunidade estabelecendo conversas profundas sobre: qual é o sonho que você tem para sua 
comunidade? Também recebem o desafio de encontrar mais talentos e histórias locais. 
•  Grupo em geral almoça na comunidade, conhecem a comida típica socializam e assistem vídeos 
inspiradores que dão o tom para a organização do encontro comunitário em geral dividindo-se em 
grupos: 

 
• Mobilização da comunidade e inicio da dinâmica “troque um sonho por um sonho”; 
• Logística do espaço e preparação dos equipamentos; 
• Decoração e acolhimento espaço do encontro comunitário. 
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Dia 3: Afeto e Sonho 



Encontro Comunitário - Show de Talentos e Sonhos  

  
O Encontro de Talentos e Sonhos é o momento de reunir e 
compartilhar a abundância de talentos e recursos 
encontrados na comunidade, que acontece com a mobilização 
pelo prazer de compartilhar saberes. Para os participantes 
do programa é o primeiro desafio de trabalho coletivo em um 
curto espaço de tempo com os recursos disponíveis. 
 
O evento começa com atividades que estimulam o compartilhar 
de sonhos, um exemplo é a dinâmica “Troque um coração por 
um sonho”, na qual os moradores da comunidade são 
convidados a compartilhar um sonho coletivo para a 
comunidade em troca de um sonho de padaria. Os sonhos são 
colocados na Árvore dos Sonhos da comunidade.  Em geral 
participam deste encontro entre 50 e 100 pessoas dentre os 
quais crianças, adultos e jovens da comunidade além de 
representantes do poder público, comerciantes, 
universidades e ONGs. 
 
A programação em geral segue o roteiro: 
-  Boas Vindas e explicação do evento 
-  Apresentação de Talentos 
-  Rodas de Conversa sobre Sonhos para a comunidade 
-  Encerramento com apresentações de Talentos 

O Evento é conduzido por algum participante do training e 
os demais participantes se dividem para organizar a 
dinâmica do “troque um sonho por um coração”, na Árvore dos 
Sonho, na decoração do espaço e acolhimento dos moradores.  
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Principais atrações do Show de Talentos: Judô, grupo de crianças com bicicleta, dança 
funaná com o grupo de meninas, culinária típica de Cabo Verde, desfile de moda com roupas 
africanas, música com apresentação de cavaquinho e duas cantoras.  
 

 







Sonhos: 
Durante a dinâmica “Troque um coração por um sonho”, que tem o objetivo 
de coletar os sonhos dos moradores de uma forma lúdica e divertida, são 
coletados sonhos como os elencados a seguir: 

 
Ginástica para todos; 
Espaço de convívio para o idoso com jogos de mesas 

Dama e xadrez 
Murais nos prédios e muros: recuperação dos edifícios com limpeza das 
paredes e pintura 

Cobrir os grafites 
Limpeza e pintura das entradas dos edifícios 

Limpeza e criação de jardins 
Jardim com água 
Alecrins e alfazemas 
Caixote de lixo 
Vasos caldeiras com plantas 
Casa para os pássaros 

Revitalização das quadras e do campo de futebol 
Pintura ou relva sintética 
Palco para festas 
Mobiliário, pintura dos bancos e mesas 

Parque infantil 
Caixote de areia 
Jogo no chão (macaca, policia e ladrão) 

Hortas com água encanada 
Circuito de patins e rampa de skate e bicicleta 

Rampa 
Circuito 

Espaço de convívio fechado para todos: crianças,  grupos de jovens, 
mulheres para formações e oficinas 

Sala com computadores e jogos 
Salão de festas 
Local para as crianças ficarem depois da escola 
Criar uma comissão de moradores 

Mini mercado ou feira para os moradores venderem alimentos produzidos 
nas hortas. 
  
 



Rodas de Conversa: Entre as apresentações dos talentos os moradores compartilham sonhos 
coletivos para o Bairro. A conversa é orientada por duas perguntas, sendo a primeira:  QUAL É O 
MEU SONHO PARA a comunidade? 
 

 
 
• Revitalização do Campo de futebol; 
 
• Espaço de convívio para idosos; 

• Limpeza e pintura das entradas dos edifícios; 

• Organização de uma feira ou mercado local para  
que os moradores possam vender os alimentos  
produzidos nas hortas;  

•  Demarcação de um circuito para as bicicletas  
e patins com rampas; 

•  Criação de um parquinho; 

•  um espaço para as crianças ficarem depois da escola; 

•  Um salão de festa e para encontros comunitários; 

•  Um sistema de água para as hortas; 

• Academia ao ar livre. 

 
  
 





• limpeza e pintura dos 
murais e entradas dos 
edifícios 
•  parquinho 
•  espaço para idosos 
•   Criação de equipamentos 
de desportos 
•   limpeza e criação de 
jardins 
•   espaço de convívio da 
comunidade 

  
  
 

A segunda pergunta orientadora 
das rodas de conversas pode ser:  
POR ONDE QUERO COMEÇAR no próximo 
final de semana? 
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Dia 4: Cuidado 
Encontro de Projeto 

 
O encontro de Projeto é o momento da comunidade junto com 
os participantes da formação para criarem estratégias e dar 
forma aos sonhos coletivos.  
 
Nesse encontro os participantes montam modelos, maquetes e/
ou estruturam o que realizarão nos próximos dias. 
 
O evento conta com a participação dos moradores e é 
apresentado o Jogo Oasis, um vídeo de uma experiência do 
Oasis e uma apresentação com fotos inspiradoras de 
transformações feitas em outros Oasis com o objetivo de 
inspirar o grupo na construção do seu próprio projeto.  
 
Os participantes se dividem em grupos e realizam as 
maquetes de trabalho para o dia do Mão na Massa. O evento é 

encerrado com roda e o convite para a participação das 
pessoas nos próximos dias. 









Recuperação do 
campo de futebol 

Área de 
Esporte 
Volley 

Área de lazer, jogos 
de mesa e jogos 
tradicionais no piso 

Jardins 
 

Murais 
 

ECO ponto e  
Caixotes de lixo 
 

PROJETO PRACETA CARLOS PINHÃO – projeto escolhido para o Oasis Lisboa 

Equipamento desportivo de 
exterior 

Limpeza pintura e  
murais - túnel 
 



Coreto 

Palco e 
Espaço Eventos 

Ringue de Bicicletas e 
Patins com rampas 

Espaço de brincar  
(jogos tradicionaisinfantis) 

OU Parque Infantil 
(cavalinhos, tunel, balanço, escorrega, 
caixote de areia, gangorra)  

Floreiras  
Jardins e  
área de lazer  Jardins 

PROJETO PRAÇA ANTÓNIO DUARTE – projeto à ser realizado numa data futura - Lisboa 



1. 

4.Área de  
Repouso 
5.Área de repouso 
com sombra 
 

1.  Recuperação Campo 
de Futebol 

2.  Área de desporto 
3.  Recuperação Quadra 

de Volley 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 
6. 

8. 

8. 

8. 

1. 

2. 

3. 4. 
5. 

6. Jogos 
Tradicionais de chão 
7. Jogos de Mesa 
8. Recuperação 
Jardins 

Mural 1 
Mural 2 
Mural 3 
Mural 4 
Mural 5 

Legenda: O Projeto 



Muro 1 
Proposta 

SÃO 
BRÁS 

O NOSSO 
OASIS !!! 



Muro 2 
Proposta 

NÓS VALORIZAMOS O SONHO COMO IMPULSO PARA A MUDANÇA. E TU? 



Muro 3 
Proposta 

Pintura branco e Pintura com estencil 



Muro 4 
Proposta 

CASAL DA 

 BOBA 



Muro 5 
Proposta 
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Mobilização de Recursos e Parceiros 

Entre os dois módulos da formação o grupo de participantes 
utilizou seu tempo para o detalhamento do projeto 
escolhido, reuniões com a junta e câmara, mobilização de 
recursos para a etapa de mão na massa. 
 
As estratégias para a mobilização de recursos foram: 
• Venda de rifas; 
• Pedido de doações a partir dos contatos e ofícios 
elaborados. 



Descrição : Doação de Mudas 
 
• Viplant/ Oeiras Garden (3 caixas de 
plantas arbustivas e floridas) 
 
• Viveiros Esmeralda Antunes (4 caixas 
de plantas arbustivas e floridas) 
 
• Viveiros da C.M.A. (caixas de 
plantas arbustivas e floridas; 3 
árvores frutíferas) 

Descrição : Pneus 
 
• Carclasse – Mercedes (15 pneus) 

• Norauto 

Descrição: bobinas 
de cabos 
 
• Fundação EDP 

Descrição: Paletes 
 
• Fundação EDP 

• LPR 

Mobilização de Recursos 

Descrição: Cimento, Areia 
e Brita 
 
• Lojas da região 

Descrição : Latas de Tinta  
 

• Quartzamar 
 
• Casa e Tinta Comercial Ltda (3271-4300) 

• Leroy Merlin 

OUTROS APOIADORES: 
 
• Aki 
• Cin 
• Dyrup 
• Robbialac 
• Cotec 
• Decathlon 
• JCDecaux 
• Vieira D’Almeida 
 
 
 
 
 



Divulgação 



Dias 5 e 6: Milagre 
O fim de semana começa com apresentação do 
projeto, definição dos personagens do Jogo Oasis 
e  divisão dos grupos de trabalho por afinidade. 
Cada grupo apresenta suas metas para o dia, como 
no exemplo a seguir: 
 
 
 
 

Grupo Fogo – Espaço das Crianças 
-   Meta do grupo: Convidar pessoas, buscar 
materiais, ter 3 jogos de chão prontos, 01 
circuito de pneus, 1 casinha desmontável;  
 

Grupo água - Mobiliário 
- Meta do grupo: Buscar ferramentas e materiais, 
produzir 2 poltronas, 5 lixeiras, 2 mesas, 
Recuperar 3 mesas de jogos, aparelhos de Desporto 
- Barras; 
 

Grupo Ar - Jardim 
-  Meta do grupo: Conseguir limpar toda a área, 
construir 3 jardins temáticos, plantar árvores 
nas floreiras. 

Grupo Terra - Pintura dos murais 
-  Meta do grupo: Pintura de 6 murais, marcação do 
campo de futebol, Pintura dos muros do campo de 
futebol. 

  
  
 





Almoço Comunitário 
 
Sábado e Domingo com pratos típicos. 



Realizações 

Grupo Fogo – Espaço das Crianças 
-  Pintura de 3 jogos de chão (35, Policia e Ladrão, Macaca), 02 circuitos de pneus, 01 
casinha desmontável com tenda e fogão;  



Jogos De Chão 





Realizações 

Grupo água – Mobiliário 
- Construção de 2 poltronas, 5 lixeiras, 2 mesas, aparelhos de Desporto - Barras; 
Recuperação de 3 mesas de jogos. 







Realizações 

Grupo Ar – Jardim 
-  Limpeza na área, construção de 3 jardins temáticos, plantio de árvores nas floreiras. 



Jardins Temáticos 





Realizações 

Grupo Terra - Pintura dos murais 
-  Pintura dos 6 murais, marcação do campo de futebol e Pintura dos muros do campo de 
futebol. 



antes depois 

antes depois 











Ao final da Mão na Massa a comemoração com a comunidade com música e comidinhas!!! 

Celebração 



A dedicação e 
coragem, a 
entrega total 
de quem veio! 

A comunidade por 
me acolher e com 
eles construirmos 

uma sociedade mais 
integrada. 

A concretização 
do sonho da 
comunidade, as 
pessoas que 
conhecemos no 
caminho,  

o sonho que 
concretizamos 
sentir que 
nada é 
impossível, 

Celebro os 
sorrisos! A amizade, o 

sonho coletivo e 
a aprendizagem. 

A força do 
coletivo!  

A alegria 
e energia 
positiva! 

Conhecer uma 
comunidade nova 
e encontrar 
belezas e 
talentos! 





Dia 7: Re-evolução com os participantes do OT 

 
 

Conversa de Futuro com participantes do Oasis Training 
 
A tarde inicia-se com um “Momento do Coração” rodada de 
apreciação e expressão de gratidão pelo outro. 
As fotos de todo o processo do curso são apresentadas. 
E os participantes da formação relatam seu processo pessoal com 
as seguintes perguntas: Como eu cheguei? Como foi para mim? Como 
estou saindo?   
A entrega dos certificados é realizada a partir da pergunta: O 
que eu aprendi neste curso? Os presentes com aproveitamento 
acima de 70% de presença recebem o certificado. 

 
O Desafio é então apresentado para o GRUPO: 
Dado que : 
1)vocês são disseminadores do JOGO OASIS  
2)definir 3 DESAFIOS – (1) curto prazo preferencialmente na 
comunidade onde se realizou o OASIS e (2) médio prazo 
 
Condições: 
 
- Mobilizar + jovens da Região 
-  NINGUÉM PODE SAIR até completar os 3 DESAFIOS. 
-  Fazer todos os passos da metodologia : Olhar, AFETO, SONHO, 
CUIDADO, MILAGRE, CELEBRAÇÂO e RE-EVOLUÇÃO. 

 Sugestão: 
Definir um próximo encontro para planejamento dos DESAFIOS. 



1. Oasis casal da mira (CURTO PRAZO) 
 
2. Oasis bairro da estrada militar 
(CURTO PRAZO) 
 
3. Academia corpo e mente (MÉDIO 
PRAZO) 
Academia desporto, Artes marciais, 
Reiki meditação 
 
4. Mercado de outono – casal da mira 
(MÉDIO PRAZO) 
Excedentes das hortas 

2. Espaço Comunitário (MÉDIO PRAZO) 
Para Jovens, crianças, anciões 
• Estúdio de gravação de talentos. 
• Cinema ao ar livre. 
• Torneios de promoção do novo campo 
de futebol. 
• Oficinas culturais - dança, costura, 
música 
• Incubadora de Projetos E Pequenos 
Negócios locais 
• Loja Social 
• Salão comunitário 
 

 

1.  Novos Oasis (CURTO PRAZO) 
 
Balanço com corda de escalada 
• Escorrega 
• Campo de vôlei 
• Churrasqueira 
• Jardins 
• Murais 

3. Cooperativa – horta e Mercado 
Comunitário (MÉDIO PRAZO) 
Contatos com a câmara para pedir apoio 
e legalização das vendas. 
Local:  praceta Antônio Duarte, 
restaurar para fazer o mercado. 

Novos Sonhos         
Na própri:  Em outros Locais:   



 
O Encontro de Futuro é o momento dos moradores 
refletirem como foi o processo vivenciado e pensarem 
nos próximos sonhos que gostariam de realizar juntos. 
 
O evento inicia-se com uma dança circular, depois os 
moradores dividem-se em rodas de conversas e as 
perguntas orientadoras podem ser algo como: 
 
1. De tudo o que vivi o que mais me marcou nesta 
experiência? 
2. tudo o que me marcou, qual sonho eu quero 
materializar nos próximos 3 meses? 
 

Dia 8: Re-evolução com a comunidade 

 



Rodas de Conversa 
 



Colheita das Rodas de Conversa 

Os moradores inspirados por uma apresentação de 
experiências bem sucedidas com projetos 
comunitários realizados por outras comunidades 
após um Oasis, compartilham o que conversaram 
nos grupos: 
 

qual sonho eu quero materializar 
nos próximos 3 meses? 
 
1. Fazer o campo de vôlei e 
terminar a praça 
2. Pintar os muros e túneis do 
Casal da Boba 
3. Arranjar o parque (praça grande) 
4. Parque Infantil - brinquedos 
5. Consertar as luzes das praças 
6. Holofote e Telheiro no campo de 
futebol 
7. Mais caixotes de lixo no Casal 
da Boba 
8. Espaço de convívio comunitário 
9. Cinema ao ar livre 
10. Circuitos de bicicleta (como na 
ilha mágica) 
11. Organizar Festivais 

De tudo o que vivi o que mais me 
marcou nesta experiência? 
 
1. A pintura dos muros e a macaca 
2. O melhor foi tratarem das 
plantas e limparem as relvas 
3. A limpeza das paredes e a 
pintura do túnel 
4. Jogos no chão e os caixotes de 
lixo 
5. Remodelar as cadeiras 
6. Gostei de quando todos 
participaram 
7. Gostei das danças e jogos que 
fizemos na escola 
8. Remodelação do Campo de Futebol 
  
 



Alguns Depoimentos pós formação 





Nós valorizamos o 
sonho como impulso 
para a transformação.  

E tu? 



Créditos fotos: Pedro Capela, Marina Engels, Inês Murteira 



Rua Marechal Hermes – 37 
Boqueirão – Santos – SP Brasil 
Cep 11025-040  
 
 
+55 13 3326 4472  

www.institutoelos.org 
www.guerreirossemarmas.net 

 
contato: 

natasha@institutoelos.org  
marina@institutoelos.org 
 

  

  

 

  
 Impulsionar um movimento  

 de fazer acontecer já  

 o mundo que todos sonhamos  


