
22o. Prêmio Expressão de Ecologia
2014 - 2015

Projeto: Águas de São José
Organização: Centro Municipal Escola do Mar Página: 1/1

Fotos: 

Sala de Aula



Q1: Título do projeto ambiental participante: ÁGUAS DE SÃO JOSÉ

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Centro Municipal de Educação Ambiental

Escola do Mar
Nome fantasia: CMEA - Escola do Mar
Setor de atuação: Educação
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 18/03/2005
Número de colaboradores: 10

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Heriberto Hulse 4858
Bairro: Serraria
Cidade: São José
Estado: Santa Catarina
CEP: 88113-001
Telefone com DDD: 48 33466919

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Carlos Henrique Burque
Cargo: Professor
E-mail: henriqueburque@hotmail.com
Telefone com DDD: 48 99880826

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 09:28:21quarta-feira, 22 de outubro de 2014 09:28:21
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 10:12:17quarta-feira, 22 de outubro de 2014 10:12:17
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:43:5600:43:56
Endereço IP:Endereço IP:  189.90.54.58189.90.54.58

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Nilton Dias
Cargo: Professor
E-mail: meuplanetaterra@hotmail.com
Telefone com DDD: 48 32406438

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) 01/03/2010

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")
Remuneradas 10

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 7500

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de São José

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

Não

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Os problemas ambientais são facilmente detectados, bastando para isso um olhar mais atento durante não só 
a navegação, mas também durante o trajeto até o barco. Resíduos dos mais variados tipos distribuem-se por 
toda a extensão visível da orla. Em alguns locais estes resíduos acumulam-se de tal maneira que da a 
impressão de tratar-se de depósito de "lixo". No barco, não obstante a navegação proporcionar a visão de um 
dia maravilhoso e o mar um verdadeiro espelho, há ocasiões em que o mau cheiro é tão forte que suscita 
questionamentos diversos de parte dos estudantes. O urbanismo desorganizado e descontrolado é colocado 
em pauta então. E através da privilegiada observação de navegador, aliada a exposição dos professores, 
conseguem entender os estudantes as causas, não só do mau cheiro, mas também de todo o problema 
ambiental da orla marítima.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

A difícil resolução imediata dos problemas existentes nos obriga, enquanto escola, forçar a conscientização 
da gravidade dos mesmos. O projeto Águas de São José preza por essa iniciativa conscientizadora. 
Enfatizamos, já no auditório, a importância do bom estudo, gerador de compromisso futuro, que capacitará o 
estudante ser um profissional qualificado dentro  das várias atividades com poder mitigador  da degradação 
ambiental. Durante a navegação, onde não só os problemas são visíveis, mas também as possibilidades 
produtivas e extrativistas, muitas falas, sustentadas nos conhecimentos recém adquiridos, revelam uma nova 
postura por parte dos estudantes, principalmente com relação a profissão, geralmente voltada a conservação 
ambiental, seja ela da esfera política, empresarial ou científica, ou seja,  que venha a favorecer um melhor 
desempenho entre todos os setores da sociedade.

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

O Projeto Águas de São José, direcionado aos quartos e quintos anos, tem como objetivo trabalhar a 
conscientização ambiental, focando inicialmente a realidade das bacias hidrográficas do município de São 
José como também  a  sua orla marítima.
Desenvolvimento
Recepção da turma (estudantes e outros) no auditório para uma preleção. A música com o título: o sal da 
Terra; desenvolve-se, acompanhada de imagens de cunho ambiental, no telão. Promove-se assim a reflexão 
por parte dos estudantes, principiando a conscientização, que logo é  exteriorizada por depoimentos,  
questionamentos  e situações diversas vividas pelos mesmos. Filmes de breve duração (dois a três minutos) 
enriquecem este momento. Mostram estes filmes a foz dos rios Araújo, Bucheler, Três Henriques, Carolina e 
Imarui, alguns dos quais desaguando na orla marítima do município de São José,  outros desaguando no 
limite entre os municípios vizinhos. Também as praias da Serraria, balneário Guararema e a Beira Mar de 
São José são expostas nestes filmes. Após a preleção, momento que dura entre vinte a trinta minutos, 
encaminhamos os estudantes, cada qual trajando o colete salva vidas, para o barco escola. Esta saída a 
campo, com duração de sessenta a oitenta minutos aproximadamente, tem como roteiro parte da orla 
marítima do município, onde a turma observa, com o privilégio de navegador, as atividades pesqueiras (rede), 
extrativistas (ostras das pedras) e de produção (mariscos e ostras), também as condições ambientais das 
praias da Serraria e Barreiros, da foz dos rios Carolina, Três Henriques e Bucheler. Novamente, mãos 
erguidas questionam, sugerem, argumentam e relatam fatos enriquecendo a aula, sob orientação  docente 
que explica, informa, transmite conhecimento e, acima de tudo, sabedor do direito de cada ser à 
manifestação, escuta a voz  da geração futura.

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

A difícil resolução imediata dos problemas existentes nos obriga, enquanto escola, forçar a conscientização 
da gravidade dos mesmos. O projeto Águas de São José preza por essa iniciativa conscientizadora. 
Enfatizamos, já no auditório, a importância do bom estudo, gerador de compromisso futuro, que capacitará o 
estudante ser um profissional qualificado dentro  das várias atividades com poder mitigador  da degradação 
ambiental. Durante a navegação, onde não só os problemas são visíveis, mas também as possibilidades 
produtivas e extrativistas, muitas falas, sustentadas nos conhecimentos recém adquiridos, revelam uma nova 
postura por parte dos estudantes, principalmente com relação a profissão, geralmente voltada a conservação 
ambiental, seja ela da esfera política, empresarial ou científica, ou seja,  que venha a favorecer um melhor 
desempenho entre todos os setores da sociedade.

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 7500 alunos atendidos
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Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

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

Em Março de 2005 a Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar se lança em um ousado projeto 
voltado para educação ambiental, com intuito de proporcionar aos estudantes da rede municipal de ensino e 
comunidades de diferentes segmentos a oportunidade de conhecer áreas de proteção ambiental e propiciar 
que os mesmos tivessem contato com os principais ecossistemas litorâneos existentes no município de São 
José – SC

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

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Contempla os 4º anos da rede Municipal de São
José

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

Nunca divulgou

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: http://www.ambientalescoladomar.blogspot.

com.br/
Link 2: https://www.facebook.com/profile.php?

id=100008244330600

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

Não se aplica

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

Não se aplica

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

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

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

Questionado ignorou esta
pergunta

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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