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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Reciclapel

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 08:38:21quarta-feira, 22 de outubro de 2014 08:38:21
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 09:28:12quarta-feira, 22 de outubro de 2014 09:28:12
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:49:5100:49:51
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) 03/03/2009

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 04

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1500

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)

O Problema que evidenciamos no projeto concerne ao ciclo de produção do papel, já que, para confeccionar 
este produto que se faz presente em grande parte das atividades diárias e   principalmente em nossos 
estabelecimentos de ensino é necessário dispor de consideráveis quantidades de energia e recursos 
naturais, ou seja, para produzir papel é preciso somas significativas de água, sendo também a quinta 
atividade industrial que mais consome energia. Também salientamos que para a produção do papel é exigido 
dispor de exorbitante   quantidades de árvores, sendo as principais: Pinus (Pinus elliottii) e Eucaliptus 
(Eucalyptus) sendo exóticas, desse modo a monocultura no qual é imprescindível para fabricar esse bem de 
consumo, leva a degradação do solo e perda de biodiversidade, transformando imensas áreas em desertos 
verdes.

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

O Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar, propõe aos estudantes da escola pública, privada 
e comunidade em geral através da Oficina Reciclapel sensibilizar os mesmos para que reflitam sobre a 
importância de olhar o papel com outras lentes, proporcionando para os educandos visualizarem todo 
processo produtivo até seu destino final, engendrando todas as variáveis que se materializam neste ciclo, 
buscando que os envolvidos na oficina criem consciência e se sensibilizem, gerando mudança de atitudes e 
valores no que refere-se a problemática ambiental.

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

O projeto Reciclapel proporciona para os estudantes o aprendizado teórico sobre procedimento de como 
reciclar o papel de forma artesanal; a proposta da oficina é: proporcionar aos participantes conhecer a origem 
e desenvolvimento do papel em todo seu contexto histórico e comercial, procurando sempre estabelecer 
correlações com suas atividades diárias e os impactos que ocorrem no espaço natural, além de ressaltar a 
importância da ação de reciclar para que ocorra benefício nas condições do ambiente quanto ao uso 
indiscriminado dos recursos naturais e a produção de resíduos urbanos.
A oficina oferecida pelo CMEA – Escola do Mar é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar,  no qual 
recepcionam os alunos no auditório da escola e inicia-se as falas sobre o processo histórico na qual originou-
se o papel e como este item tão enraizado em nossas vidas se desenvolveu ao longo dos séculos, ressalta-se 
neste momento da oficina a importância da reciclagem e os benefícios que o processo traz no quesito 
ambiental, proporcionando para os estudantes a ideia de como a matéria-prima para confecção do mesmo 
retorna ao ciclo de produção.
O segundo momento da oficina os estudantes são encaminhados para o Rancho Escola no qual eles vão 
colocar a teoria em prática, ou seja, eles vão reciclar o papel de forma artesanal. No rancho encontra-se 
disposto todo o aparato técnico para a confecção do mesmo, sendo eles:
1 liquidificador industrial ;
Formas (telas com moldura);
Baldes e bacias retangulares;
Pequenas ferramentas: tesouras, escovas, materiais de limpeza, etc.;
1 mesa;
Tecidos e feltros;
Papel (jornais, revistas, folhas usadas...);
Varal;
Materiais gerais para limpeza.

Descrição da atividade: Os materiais ficam organizados e dispostos na bancada do Rancho Escola;
O papel é picado e colocado de molho nos baldes para tornarem-se polpa;
A matéria-prima (papel usado) será liquidificado nas seguintes proporções: para cada 3 punhados de papel 
picado, 2/3 de água do total do copo do liquidificador (no caso para 2 litros) Manter esta proporção. Despejar a 
polpa em bacias grandes, retangulares;
Recolher a polpa com a tela, retirar o excesso de água, desenformar a polpa e passar para o jornal e colocar 
o papel para secar.
Após a secagem os papéis são encaminhados para as turmas que realizaram o processo de reciclagem 
artesanal.

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

Os principais resultados alcançados é proporcionar os alunos da rede Municipal de São José um trabalho de 
reciclagem artesanal, no qual os mesmos são protagonistas no processo, contribuindo para a consciência 
ambiental e difundindo a indumentária sobre a importância da reciclagem e separação dos resíduos no seu 
dia-a-dia.
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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 1500 crianças foram atendidas

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, alem de trabalhar com diferentes projetos que tange a temática.

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

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/
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

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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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?

Sim

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

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Não enviarei anexos.

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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