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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Barco Escola

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) 3346.6919

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Carlos Henrique Burque
Cargo: Professor
E-mail: henriqueburque@hotmail.com
Telefone com DDD: (48) 9935 - 4869

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 06:22:55quarta-feira, 22 de outubro de 2014 06:22:55
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 07:05:19quarta-feira, 22 de outubro de 2014 07:05:19
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:42:2300:42:23
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: Carlos Henrique Burque
Cargo: Professor
E-mail: henriqueburque@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) 22/12/2005

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 18

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 27.000

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)

É possível identificar diversos problemas socioambientais como: descaracterização da faixa costeira; 
ocupação desordenada; degradação e supressão da vegetação litorânea; deposição de resíduos sólidos, 
despejo de esgoto doméstico in natura; poluição dos recursos hídricos por diferentes efluentes. Os problemas 
citados materializam-se no espaço geográfico no qual o projeto desenvolve suas atividades, ou seja, na zona 
costeira do município de São José - SC que esta inserido na baia Norte e Sul de Florianópolis.

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

Como é um projeto de cunho educacional, a solução encontrada é: proporcionar aos estudantes o contato 
direto com o ecossistema litorâneo, possibilitando uma reflexão critica sobre nossas ações e que as mesmas 
têm influência clara no ambiente que nos cerca, desse modo, o foco é evidenciar os principais problemas 
socioambientais que ocorrem na baia Norte do município, e através da educação ambiental estimular a 
consciência dos educandos para que os mesmos possam intervir na sociedade de forma critica e com 
equidade socioambiental, buscando assim o caminho para a construção de uma sociedade sustentável.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 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 e das regiões adjacentes, a partir desta ideia central a prefeitura decidiu construir uma “ferramenta 
pedagógica” que alicerçaria todo o audacioso projeto, o Barco Escola, que foi construído em um estaleiro em 
Itapema – SC., pós meses de um árduo e prazeroso trabalho a “sala flutuante” estava pronta para iniciar suas 
atividades educativas e no dia 22 de Dezembro de 2005 o revolucionário projeto voltado para EA foi 
inaugurado, oferecendo para comunidade catarinense, em específico para as escolas municipais, estaduais, 
particulares, instituições filantrópicas e todos os segmentos da sociedade, lições de respeito com a natureza 
por intermédio de um melhor entendimento dos ecossistemas marinhos presente no litoral catarinense.

O projeto conta com uma equipe multidisciplinar com roteiros pré estabelecidos e flexíveis, de acordo com o 
interesse dos professores que agendam a aula, desde modo os docentes do CMEA – Escola do Mar 
preparam o conteúdo proporcionando aos educandos um melhor aproveitamento sobre os temas abordados 
em sala e vivenciado no campo. O trabalho de campo é, sem dúvida, um instrumento didático de grande 
relevância no processo de ensino e aprendizagem, pois traz ao aluno uma realidade que nem sempre fica 
exposta e clara na sala de aula, além de abordar a cultura local, ou seja, valorizando as comunidades de 
pescadores e como eles relacionam-se com este ambiente. Sendo assim o Projeto Barco Escola tem como 
objetivo proporcionar aos alunos da rede municipal de São José e outros segmentos da comunidade o contato 
direto com o ambiente marinho e costeiro, promovendo reflexões sobre a importância dos recursos naturais 
para a sociedade a qual estamos inseridos, aguçando a consciência ambiental critica.
O projeto tem sua origem alicerçado na própria fundação do Centro Municipal de Educação Ambiental sendo 
o sustentáculo de outros projetos desenvolvidos pelo CMEA – Escola do Mar.

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

O projeto proporcionou o contato de inúmeros estudantes e pessoas da sociedade civil, o contato com os 
ecossistemas litorâneos, alem de proporcionar aos alunos da rede Municipal de ensino de São José 
incorporar efetivamente no currículo a Educação Ambiental.

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 27.000 pessoas atendidas, incluindo

crianças, jovens e adultos.

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)

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 e das regiões adjacentes, a partir desta ideia central a prefeitura decidiu construir uma “ferramenta 
pedagógica” que alicerçaria todo o audacioso projeto, o Barco Escola, que foi construído em um estaleiro em 
Itapema – SC., pós meses de um árduo e prazeroso trabalho a “sala flutuante” estava pronta para iniciar suas 
atividades educativas e no dia 22 de Dezembro de 2005 o revolucionário projeto voltado para EA foi 
inaugurado, oferecendo para comunidade catarinense, em específico para as escolas municipais, estaduais, 
particulares, instituições filantrópicas e todos os segmentos da sociedade, lições de respeito com a natureza 
por intermédio de um melhor entendimento dos ecossistemas marinhos presente no litoral catarinense.

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

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

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/

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 se aplica

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

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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