Encaminhamentos
Trilhas devem refletir o caminho desejável (longo prazo) – não precisa existir atualmente ou
ser implantada no curto prazo
Apresentar opções para a escolha do melhor caminho, pensando em diferentes públicos e
atrativos
Apresentação Movimento Caminhos
Chamadas para ação
Tema 1
Trilhar = verbo interessante para trabalhar. Diferente de caminhada
Voluntariado empresarial = como fazer com que realmente funcione para engajar as pessoas.
Quase todos os parques já possuem programas voluntários. Porém, com empresas não tem
muito resultado
Sala de Aula ao Ar Livre = Qual o diferencial do movimento? Na Appalachian eles focam no
professor e no diretor. E esses trabalham com os alunos. Movimento assume esse papel de
engajamento e relacionamento com escolas. PR = Programa Parque Escola (13 UCs em 3 anos
40 mil alunos)
Tema 2
Plataforma/app é essencial para o lançamento do Movimento
Local onde vai estar todas as infos
Chamadas para ação mais concretas?

Desenvolvimento da marca
Nomes
Como o nome se relacionada com a trilha? Precisa ter um nome para a trilha grande?
Marca do movimento vai ser usado?
Caminhos x Rota X Trilha
Trilha = público específico
Rota = termo técnico
Caminhos = mais lúdico
Serra do Mar x Mata Atlântica

Serra do Mar = foco geográfico
Plural ou singular
Singular denota uma unidade, um único caminho que liga toda a Mata Atlântica
Usar o logo para sinalização de direção = como fazer para não causar confusão (menos é mais)
Mostrar que é uma junção de palavras Borandá ou Bor’andá
Nomes que vão ser mantidos, como utilizar a nova marca com os nomes existentes
Serra do Mar é um acidente geográfico, não necessariamente precisa ser conservado. Mata
Atlântica remete mais a conservação.
Serra do Mar foca onde é a trilha, história específica das dificuldades de transposição da serra.
Mata Atlântica pode ser do RN ao RS
Serra do Mar limita a expansão da trilha ao espaço físico – Demanda de Aparados da Serra
Consulta online com os entrevistados no começo do projeto, com uma rápida descrição da
discussão desse encontro

