
Perfil da Comunidade 

 

Nome da comunidade: 

Estado: 

Como é a sua comunidade? 

Quantas pessoas aproximadamente vivem nessa comunidade? 

E, quantas famílias aproximadamente vivem na sua comunidade? 

A comunidade é urbana ou rural? 

Existem deficientes na sua comunidade? 

O número de gestantes na sua comunidade é baixo, médio ou alto? 

Quando foi fundada a comunidade? 

 

Educação 

 

A maioria das pessoas em sua comunidade é alfabetizada?  

Qual a média de pessoas em sua comunidade frequentam as Universidades? 

Poucos, razoável, muitos? 

Todos os ensinos são oferecidos na comunidade ou é preciso se deslocar para a 

cidade? 

Como é o ensino na sua comunidade? 

Na sua comunidade há ensino integral? 

Há ensino para jovens e adultos? Como é esse ensino? 

Existe internet nas escolas? 

Como os alunos se locomovem até as escolas? 

Como é o nível de leitura das pessoas da sua comunidade? 

Quais ações seriam possíveis para despertar o gosto pela leitura, em sua 

comunidade? 

Os pais têm participação na vida escolar: 

As aulas são dinâmicas? 

É oferecido algum curso profissionalizante? 

A rede oferece merenda para as crianças? 

Os alunos que moram próximo a comunidade como eles fazem para se locomover 

para a escola? 

Como é o nível de ensino? 

Existem turmas para pessoas com deficiência? 

Existem explicadores para pessoas com deficiência? 

Nas escolas da sua comunidade ocorre alto índice de discriminação e bullying? 



É realizado algum trabalho contra o preconceito e discriminação nas escolas? 

 

Saúde 

 

Como é a saúde pública na sua comunidade? 

Nos postos de saúde da comunidade são oferecidos vacinas? 

O posto de saúde oferece acompanhamento pré natal? 

No posto de saúde da comunidade tem alguma sala que oferece procedimentos 

odontológicos? 

Existem médicos e profissionais de saúde nos Postos? 

Em relação ao atendimento nos serviços de saúde, você está satisfeito? 

O agente de Saúde faz o acompanhamento frequente às famílias? 

O posto de saúde faz campanha sobre o tratamento da água e da dengue na 

comunidade? 

Os serviços de saúde funcionam 24 horas? 

Os profissionais explicam sobre planejamento familiar e distribuem métodos 

contraceptivos (pílulas, camisinha)? 

Há medicação nos Postos de Saúde? 

Existem serviços para pessoas com transtornos mentais? 

Os postos tem estrutura para atender pessoas com deficiência? 

Há prática de cura tradicional em sua comunidade (benzedeiras, ervas medicinais, 

pagés)? 

 

Meio ambiente 

 

Na comunidade há alto índice de queimadas? 

O agricultor preserva o solo para o plantio? 

Quais os tipos de vegetação são predominantes nesta região? 

Qual é a maior riqueza desta região? 

Há poluição de rios e açudes? 

Existe saneamento básico na comunidade? 

Acontece a coleta de lixo? E depois o que feito com o lixo? 

A comunidade possui potenciais turísticos? 

A comunidade tem conhecimento sobre sustentabilidade? 

 

Questões Hídricas? 

 



Como é o abastecimento em sua comunidade? 

A água é de qualidade? 

Tem poços artesianos na comunidade? Algum outro? 

Tem água encanada na sua comunidade? 

A água que a população bebe é de qualidade? Quais os procedimento em que a 

mesma é passada? 

 

Políticas Públicas 

 

Faltam políticas públicas? Quais? 

Existem Políticas Públicas de geração de trabalho e renda na sua comunidade? 

Você conhece os direitos e políticas públicas voltadas para o trabalhador rural? 

Existem políticas públicas voltadas para a saúde do homem? 

Da mulher? 

Dos idosos? 

De pessoas com transtornos mentais? 

Existem Políticas Públicas para a entrada dos jovens nas Universidades? 

Existem Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher? 

Existem políticas públicas de acessibilidade para pessoas com deficiência? 

 

Organização do trabalho e renda 

 

Existem bens coletivos na sua comunidade? 

Qual a renda média das pessoas que vivem na comunidade? 

Sua comunidade sobrevive somente da agricultura? 

Existe algum programa de renda para os agricultores da sua comunidade? 

Quais programas sociais chegam até a comunidade? 

 

Formas de organização 

 

Quais as formas de organização existem na comunidade? 

Existe Associação de Moradores? 

Associação de agricultores? 

Associação de mulheres? 

Grupo de jovens? 



O que essas associações fazem? 

A associação tem algum parceiro? 

Em relação às ações associativistas, elas lhe trazem algum beneficio? 

Existe Comitê Mobilizador na comunidade? 

Quais são as ações do Comitê Mobilizador na comunidade? 

Existem grupos quilombolas na sua comunidade? 

 

Cidadania 

 

Em sua comunidade há mobilizadores sociais? 

Há respeito pela diversidade? 

 

 

Conectividade 

 

Na sua comunidade tem Telecentro? 

Sua comunidade tem acesso à internet? 

Os comunitários tem celulares? 

Possuem iphones? 

 

Atividades culturais 

 

Quais são as principais festas na sua comunidade? 

Quais atividades culturais ocorrem nas comunidades? 

Quais públicos participam das atividades culturais? 

Como a comunidade se organiza para as atividades culturais? 

 

Perguntas gerais 

 

A sua comunidade é um local seguro para viver? 

Quais  ações de mobilização são realizadas na comunidade? 

Quais são os problemas encontrados em sua comunidade? 

O que precisa melhorar na sua comunidade? 

 
 


