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Comunidade Lagoinha, situada
em Ponta da Serra, Crato-CE.
Possui cerca de 150 famílias.
Nossa missão é levar conhecimento e assim atingir o máximo de
pessoas, ensiná-los como serem independentes.

Objetivo do projeto de retirar o
óleo

usado

e

descartado

incorretamente no meio ambiente, para dar um destino adequado.

Já foram salvos do meio

Figura 1 - Oficina: ensinando como fazer sabão

ambiente mais de 𝟏𝟖𝟎𝒍 em
óleo desde a execução do
projeto.

AÇÕES DO TIME NA COMUNIDADE:

Figura 2 - Oficina: filtrando o óleo

Figura 3 - Oficina: adicionando
a soda cáustica

No começo do projeto um total de 12 mulheres se
interessaram e foram capacitadas, e as mesmas repassaram conhecimentos para suas famílias.
Figura 4 - Oficina: praticando

Figura 8 – Vice-líder do
time efetuando testes

Figura 7 – Professor conselheiro Talles ajudando
a fazer sabão

Figura 5 - Oficina: praticando,
com a líder do time

O time alcançou 12 beneficiados diretamente
com o projeto e entre outras famílias dentro
da comunidade, indiretamente, atingindo 24
moradores.

Em conversa com a líder da comunidade,
ela informa que já lucrou 150 reais uni-

O time trabalhou bastante para fazer

camente com a venda do sabão.

a diferença, assim como trazer novas
oportunidades a comunidade.

Já foram desempenhadas cerca de 71h no projeto. O mais
importante foram as trocas de
experiências, conhecimentos e
a amizade formada.

Figura 6 - Oficina: aguardar resultado

EMPODERAMENTO
SOCIECONÔMICO
Figura 9 – líder da comunidade com
sabão feito por ela

A comunidade está conquistando mais
visibilidade, sempre mostrando em várias
feiras o sabão produzido. O time IFCECrato participou de alguns desses eventos,
acompanhando a evolução da mesma.
Figura 10 – Comunidade e time IFCE-Crato participando
de evento em Dom Quintino, Crato

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: PRESERVAR
O PRESENTE GARANTINDO
UM FUTURO MELHOR.
Figura 11 – feira no pátio da URCA-Crato, sobre cultura afrodescendente, comunidade e IFCE-Crato juntos na venda do sabão

