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NOME DA AÇÃO/ATIVIDADE: 

Programa NOVA FRIBURGO CRIATIVA 
DATA: BAIRRO: 

2020  
OBJETIVO: 

Capacitação de artesãos de nossa cidade em técnicas de artesanato sustentável 
 

FOTOS 

O Projeto visa à capacitação de artesãos de nossa cidade, em técnicas de artesanato 

sustentável (utilização de matéria prima do entorno e em saberes teóricos ligados ao 

empreendedorismo solidário e à consolidação de grupos produtivos). Serão fomentadas 

parcerias entre os participantes do Projeto e instituições públicas e privadas, assim como 

irá fortalecer o processo de escoamento dos produtos confeccionados. 

Em março de 2020, devido a pandemia, tivemos que suspender as aulas presenciais, 

mantendo contato com todos os alunos através de grupos de wathsapp e redes sociais, 

onde enviamos vídeos de artesanato, incentivando a todos  para mentê-los motivados. A 

previsão do retorno as aulas está programada para fevereiro 2021 com aulas presenciais  

e on line (híbridas). 

  Algumas ações foram feitas neste período de pandemia como parcerias com vários 

empresários da cidade, para doação de matéria prima, refugo e aparas que são 

distribuídos entre os artesões inscritos no curso. Fizemos também uma parceria com a 

Casa do Artesão no conego, e conseguimos um espaço para os artesão do Nova Friburgo 

Criativa, expor e vender os seus produtos. Fornecemos para os artesãos colocarem em 

suas peças, Tags, sacolas, laços e embalagem de presentes. 

Fizemos também parcerias com SENAC que cederam participação em um  estande 

dentro da feira de sustentabilidade que acontece todo ano. Fizemos parceria com a loja 

caçula, para obter descontos em produtos de artesanato para os nossos artesão e fomos 

convidados a participar da tradicional feira de artesanato da caçula no Rio de janeiro. 
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Fizemos parceria com o Sebrae, onde conseguimos varias consultorias gratuitas para o 

projeto e para o Cevest. E estamos em todo  calendário de eventos da cidade com 

participação ativa com vendas dos   nossos artesão. 

Os cursos do Nova Friburgo Criativa são:  

Produção de Bonecas;  

Técnicas de Papietagem;  

Artesanato com Aparas;  

Produção de Bolsas e Ecobags;  

Bordados;  

Customização e Patch Apliquê;  

Papel e Fitas; e  

Técnica Indiana com Cordas e Retalhos.  

Informações Importante:  

Estes cursos são gratuitos e esta dentro das normas do Cevest. Como Carga horária, 

presença, instrutores e certificação. 

Os materiais para produção deste produtos são fornecidos a todos os alunos através 

de doações e parcerias com varias industrias e confecções. 

 

 


