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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Escola do Mar de Florianópolis

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Projeto Escola do Mar de Florianópolis
Nome fantasia: EMar
Setor de atuação: Secretaria Municipal de Educação
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 07/02/2007
Número de colaboradores: 02

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Antenor Borges, 409
Bairro: Canasvieiras
Cidade: Florianópolis
Estado: Santa Catarina
CEP: 88054-070
Telefone com DDD: 48 - 3266-2954

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Maria Terezinha Martins
Cargo: Professora-coordenadora
E-mail: mariatemartins@hotmail.com
Telefone com DDD: (48) 8812-6019

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 23 de setembro de 2014 06:52:29terça-feira, 23 de setembro de 2014 06:52:29
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 23 de setembro de 2014 12:10:17terça-feira, 23 de setembro de 2014 12:10:17
Tempo gasto:Tempo gasto:  05:17:4705:17:47
Endereço IP:Endereço IP:  187.4.192.245187.4.192.245

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#17
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Maria Terezinha Martins e Sônia Teresinha

Zibetti
Cargo: Equipe de Coordenação
E-mail: escoladomar.pmf@gmail.com
Telefone com DDD: (48) 8812-6019 ou (48) 9927-7782

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 07-10-2007

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Questionado ignorou esta
pergunta

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 70
Remuneradas 05

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 7.500

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O Projeto Escola do Mar é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, depende de 
verba orçamentária municipal e desenvolve ações para o trabalho em parceria, voluntariado e doações.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

O Projeto Escola do Mar de Florianópolis está inserido na Gerência de Programas Suplementares, ligado ao 
gabinete do Secretário Municipal de Educação com uma  proposta de desenvolver ações de Educação 
Ambiental e Educação Marinha e Costeira conforme perspectivas propostas do Plano Curricular Nacional, na 
Lei 9394/96, na Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino e nas legislações vigentes.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

- Conhecimento e conteúdos a serem desenvolvidos em saídas de campo para a conscientização ambiental e 
preservação de ecossistemas marinho e costeiro.
- Ocupação desordenada de áreas costeiras.
- Desmatamento e vegetação exótica invasora.
- Destino de resíduo sólido no mar.
- Animais marinhos: mortandade e extinção.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

- Oferecer formação continuada em Educação Marinha e Costeira aos professores da rede municipal de 
ensino.
- Realizar parcerias com institutos, ONGs e órgãos para desenvolver ações de educação ambiental.
- Possibilitar a participação de voluntários de todas as áreas nas atividades do Projeto Escola do Mar com as 
unidades educativas da cidade de Florianópolis.
- Firmar parceria para o reconhecimento de uma Unidade de Conservação e Área de Preservação Ambiental.
- Oferecer atividades que promovam a vivência da navegação e estabeleçam uma relação direta com o 
ambiente marinho e costeiro da Ilha de Florianópolis.
- Desenvolver ações para a preservação e proteção do ambiente marinho e costeiro.
- Desenvolver a Educação Patrimonial.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A Escola do Mar de Florianópolis é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e está 
inserido na Gerência de Programas Suplementares/GEPROS. Desenvolve ações ambientais em parceria com 
as escolas municipais de Florianópolis, através de agendamentos de navegação que são realizados conforme 
as condições de mar e tempo . É um recurso extra classe para a conscientização e a prática de atividades de 
sensibilização e preservação do ambiente marinho e costeiro. Atende durante todo o ano letivo, 
prioritariamente desde 2007, crianças, alunos e professores da rede municipal de ensino de Florianópolis. As 
atividades desenvolvidas constam de navegações pela costa norte da Ilha de Florianópolis com grupos de 
crianças a partir dos 5 anos de idade onde são abordados conteúdos relacionados ao ambiente marinho e 
costeiro, reconhecimento de praias da região, visualização de alguns animais marinhos  e navegação com 
desembarque nas ilhas do entorno e visitação aos fortes da região construídos no século XVIII. Ainda são 
desenvolvidos conteúdos relacionados a biodiversidade e ecossistema marinho e costeiro, biologia marinha, 
fenômenos naturais que influenciam a navegação, ação das marés nos ecossistemas costeiros, vegetação 
nativa, exótica e invasora, animais marinhos comuns na região, objetivo de uma Unidade de Conservação, 
reflexo de uma conduta consciente para o cuidado e a preservação ambiental.

Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

- Resultados positivos e significativos com relação a prática da educação ambiental marinha e costeira.
- Mais de 7.000 pessoas atendidas, entre crianças, adolescentes e adultos com navegação pela Costa Norte 
da Ilha.
- Consolidação da temática marinha e costeira na matriz curricular do município.
- Participação efetiva dos professores em formação continuada na temática marinha e costeira.
- Representação oficial do Projeto Escola do Mar no GTEA RH08 - Grupo de Trabalho em Educação 
Ambiental da Região Hidrográfica 08.
- Representação oficial do Projeto Escola do Mar no Grupo de Trabalho Provisório em Disseminação de 
Conteúdos relativos a Ciências do Mar - MEC/FURG - Universidade Federal do Rio Grande  e Marinha do 
Brasil/CIRM - Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
- Realização de seis edições do Seminário da Escola do Mar.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 02 navegações piloto com 25 alunos e 40

professores - 2007
Resultado 2 300 pessoas (alunos, professores e

voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação - 2008

Resultado 3 1.500 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação - 2009

Resultado 4 3.368 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação - 2010

Resultado 5 2.005 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação - 2011

Resultado 6 2.128 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação 2012

Resultado 7 1.992 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram navegação - 2013

Resultado 8 1.310 pessoas (alunos, professores e
voluntários) realizaram atividades de
educação ambiental com navegação - até
setembro de 2014

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

A Escola do Mar de Florianópolis é um projeto da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis está 
inserido na Gerência de Programas Suplementares/Educação Ambiental, ligado ao gabinete da SME. O 
projeto se apresenta como um recurso pedagógico extracurricular para o desenvolvimento e a prática de 
atividades para sensibilização, conscientização e preservação do ambiente marinho e costeiro, da Educação 
Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF) à Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis (RME).
Em 2006 foram realizadas várias expedições a diversos pontos da cidade para a definição do local mais 
apropriado para servir como sede do projeto. O bairro Praia do Forte conseguiu reunir diversos aspectos 
ambientais considerados importantes para o desenvolvimento das atividades.  Como primeira ação em 
parceria, foi assinado um convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina em abril de 2008, com 
término em abril de 2012, para o compartilhamento da casa de administração do Projeto Fortalezas da Ilha de 
SC. Com o término da parceria com a UFSC, em abril de 2012, a sede da Escola do Mar passou a ser na 
Praia de Canasvieiras, por apresentar-se também como uma região com uma diversidade de ecossistemas 
costeiros:
  1) Região com proximidades de ecossistemas costeiros diversos e frágeis:
1.1 Restingas das praias da Daniela, Jurerê e Canasvieiras
1.2 Manguezais do Saco Grande, Itacorubi e Ratones
1.3 Áreas inundáveis de Jurerê e Ratones
1.4 Vegetação Secundária em estágio de regeneração nos morros de Ratones e cercanias de Jurerê e 
Daniela
1.5 Baía Norte
1.6 Estuários dos rios Ratones e Itacorubi.
2. Região com forte apelo histórico-cultural:
2.1 Proximidade com as Fortalezas de São José da Ponta Grossa, de Ratones e Anhatomirim
2.2 Região com comunidades tradicionalmente ligadas ao mar, como os pescadores de Canasvieiras e Ponta 
das Canas
3) Região com importante atividade econômico-cultural:
3.1 Região de forte atividade pesqueira
3.2 Região com parques de maricultura
3.3 Importante pólo turístico de Florianópolis, com os balneários de Daniela, Canasvieiras, Ingleses e Jurerê.
Um local onde o acesso à praia e ao trapiche facilitariam as ações do projeto com os grupos atendidos. 
 As principais práticas ambientais realizadas: 
- Navegação pela costa norte da ilha de Florianópolis; 
- Atividades em parceria – Trilha do Parque Florestal Córrego Grande e Trilha do Pontal da Daniela; 
- Participações em feiras, congressos, formações, grupos de trabalho em Educação Ambiental, 
- Atividades práticas em parceria com Lamaq- Laboratório de Mamíferos Aquáticos/UFSC; 
- Formação teórica e prática e navegação com os professores articuladores da Escola do Mar; 

O principal objetivo é criar vivências, oportunizando práticas de educação ambiental às crianças, 
adolescentes, jovens e adultos das escolas públicas municipais realizando atividades de navegação e, com 
isso, possibilitando o contato direto com os ambientes costeiro e marinho, apreendendo mais sobre estes e 
sobre aspectos relacionados a história e a cultura da Ilha de Santa Catarina.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013
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Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: www.mardefloripa.wikidot.com
Link 2: www.facebook.com/escola.domar

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não

Q28: Por quais normas a organização é certificada?
Outra(s) (especifique)
Secretaria Municipal de educação de
Florianópolis

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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