


Desde 1987, a Associação de 
Desenvolvimento, Artes e Ofícios 
- ADAO, atua na preservação da 
cultura e do meio ambiente em 
Mocambeiro, distrito de Matozinhos 
| MG. Por meio de uma série de 
projetos, colaborações e campanhas, 
a associação desenvolve capacitações 
que fomentam a participação ativa da 
comunidade e desenvolvimento local.   



Sede da ADAO

Crianças em projetos da ADAO 



nossos objetivos 



Promover, organizar, produzir e 
incentivar atividades artísticas e 
socioculturais, para fortalecimento 
das comunidades, como o Projeto 
de Musicalização para crianças 
e jovens com oficinas de música 
e o projeto do Cinema Aberto à 
Comunidade com exibições de 
filmes com temas direcionados, 
amplliando oportunidades de 
acesso às artes e à cultura. 

Aulas de violão 



Promover a economia criativa 
e cultural, a empregabilidade e 
geração de renda por meio do 
Projeto Ofícios, que oferta cursos 
profissionalizantes e de gestão. 
Também por meio da organização 
da Feira de Produtores Locais 
juntamente à comunidade. 

Feira de Produtor Local. Artesanato desenvolvido 
através do Projeto Ofícios 



Defender e conservar o patrimônio 
histórico, ambiental, artístico e as 
manifestações ligadas à cultura 
tradicional da comunidade, através 
das ações do Ecomuseu do Carste. 

Curso de Corte e Costura do Projeto Ofícios 
em parceria com o Senar/MG 





 A ADAO coordena o Ecomuseu do 
Carste/MG em Mocambeiro,  um projeto 
de gestão do patrimônio cultural e 
natural do distrito e seu entorno. 

O Ecomuseu promove a convivência e 
a preservação das tradições culturais, 
hábitos e valores sociais locais, bem 
como do acervo paisagístico da região, 
com suas cavernas, e dos acervos 
arqueológicos e paleontológicos 
encontrados ali.  

Trata-se de um museu vivo, aberto 
e comunitário, situado na Área de 
Preservação Ambiental - APA Carste 
de Lagoa Santa que abriga importantes 
patrimônios paisagísticos: Parque 
Estadual Cerca Grande, Monumento 
Natural Vargem da Pedra, Monumento 
Natural Santo Antônio, Monumento 
Natural Experiência da Jaguara, e o 
Projeto Arquitetônico da Jaguara.



Vargem da Pedra. Foto Aline Vieira 

Parque Estadual Cerca Grande. Foto Marco 
Antônio Gonçalves 



Além do Patrimônio Material o 
Ecomuseu do Carste trabalha também 
pela salvaguarda do Patrimônio Imaterial 
de Mocambeiro formado pelas pessoas, 
suas tradições e conhecimentos. As 
expressões presentes no distrito são: 
Folia de São Sebastião, Guarda de Nossa 
Senhora do Rosário, Candombe, Folia 
de Reis, e o Grupo Cultural Meninas de 
Mocambeiro. 

Candombe de Mocambeiro 



Folia de Reis de Mocambeiro 

Nossa Senhora do Rosário



Ações do Ecomuseu 
do Carste/MG  



Criar, produzir, estimular e apoiar 
projetos de memória, arte e 
educação patrimonial como forma 
de fortalecer vínculos sociais 

Reuniões públicas com a comunidade 
para discutir Inventário Patrimonial  

Promoção de visitas monitoradas aos 
sítios patrimoniais em parceria com 
Instituto Estadual de Floresta-IEF. 

Projeto Oficina Cinema de 
Animação para crianças e jovens 
desenvolverem roteiros e produções 
audiovisuais sobre a cultura de 
Mocambeiro. Já foram desenvolvidos 
mais de 7 filmes disponíveis em no 
nosso canal no YouTube. 



Curso de Capacitação de Agentes 
Multiplicadores em Educação 
Ambiental realizado na Escola 
Estadual Felícia Fernandes Campos 

Folia de Reis

Palestras sobre Educação Patrimonial 
Sociocultural e Ambiental voltados 
para toda a comunidade local e seu 
entorno. 

Oficina de Cinema de Animação em 
parceria com a Poeira Filmes 



Visita ao Parque Estadual Cerca Grande com membros 
do Conselho Rio das Velhas, que a ADAO integra. 

Palestras sobre Educação Patrimonial Sociocultural 
e Ambiental para alunos da Escola Estadual Felícia 
Fernandes Campos 



Rua Domingos Gomes Ferreira, 130, 
Mocambeiro - Matozinhos/MG 
CEP 35725-000

www.adaoeecomuseudocarstemg.org

adaomocambeiro@gmail.com

@adao.mocambeiro

(31) 9 9647 3173 
Francisca de Paula Martins  

Informações para 
contato da adao:

https://adaoeecomuseudocarstemg.org/
mailto:adaomocambeiro%40gmail.com?subject=adaomocambeiro%40gmail.com
https://www.instagram.com/adao.mocambeiro/


Este material foi desenvolvido pela Agência de 
Iniciativas Cidadãs (AIC), por meio do projeto 
“Educação Patrimonial Participativa”, número de 
Pronac: 193894, executado pela AIC, patrocinado 
pela VLI e realizado com recursos da Lei de Incentivo 
à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do 
Ministério do Turismo, Governo Federal. 

Acesse nosso site para mais conteúdos 
educacaopatrimonial.conexaocomunidade.org.br/

Apoio:

Patrocínio:

Realização:

https://educacaopatrimonial.conexaocomunidade.org.br/

