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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Recriando os Resíduos Sólidos

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

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

Escola do Mar
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 99354869

Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Rita Ana Kerich
Cargo: Professora
E-mail: ritaanakerich@gmail.com
Telefone com DDD: 48 33466919

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:28:17sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:28:17
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:49:57sexta-feira, 24 de outubro de 2014 04:49:57
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:21:3900:21:39
Endereço IP:Endereço IP:  189.90.54.58189.90.54.58

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#48
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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 5

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 sistema capitalista influencia diretamente no modo de ser e de viver das pessoas. Dessa maneira, o ser 
humano  expressa hábitos, cada vez mais consumista, resultando na degradação do meio ambiente.
 Essa degradação é dada pelo aumento da exploração dos recursos naturais, bem como a geração de 
resíduos, que não tratados de maneira adequada causam danos de ordem social, ambiental e econômico.

 No caso dos resíduos sólidos urbanos, pelo fato de se tratarem de um problema observado na maioria das 
cidades, sem que haja políticas públicas efetivas de destino e tratamento, geram a poluição do solo, rio, mar e 
ar, vindo afetar  a saúde e a  vida.

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

A forma como o ser humano relaciona-se com o meio ambiente, está diretamente ligada à qualidade de vida 
que temos. Dessa forma, é função da Escola trabalhar intensamente a Educação Ambiental através de ações 
práticas, teóricas e reflexivas, para que o aluno possa aprender a amar e respeitar tudo que está a sua volta, 
desenvolvendo dessa maneira, a responsabilidade para com a natureza.
Este projeto de pesquisa tem como objetivo apontar as estratégias desenvolvidas pela instituição Centro 
Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar com comunidades escolares do município de São José e 
outros municípios de SC com relação à temática ambiental “Resíduos sólidos “ Entende-se que a escola e a 
comunidade exercem função fundamental no sentido da contribuição para a conservação do meio ambiente. 
O Projeto prevê o envolvimento dos participantes na discussão, reflexão e tomada de decisão a respeito da 
produção e destinação correta dos resíduos sólidos gerados no ambiente escolar. Espera-se modificar de 
forma significativa o modo de pensar e as posturas individuais e coletivas para a melhoria da qualidade de 
vida na escola e comunidade.

Nesse sentido há necessidade de desenvolver ações relacionadas a esse tema na escola, já que os resíduos 
são problema em diferentes lugares no ambiente, e a escola tendo como uma das funções a formação do 
sujeito (por meio de uma prática emancipatória e transformadora) deve dar continuidade ao trabalho. voltado 
à conscientização com vistas à preservação das espécies em um ambiente sustentável.
Nessa perspectiva, o projeto se utiliza da arte com a função de refletir, sensibilizar e desenvolver a 
criatividade dos participantes, objetivando a ampliação de possibilidades do fazer tendo os resíduos  como 
matéria-prima.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Objetivo

 Reconhecer o resíduo sólido enquanto problema e possibilidade de tratamento e recriação. 

Ações
• Problematizar a questão dos resíduos sólidos na escola.
• Apresentar ações que sensibilizem para o problema dos resíduos sólidos na escola.

• Apresentação e discussão do tema  Resíduos  Sólidos. Conhecimento dos conceitos/conteúdos 
relacionados aos 5R´s (reduzir, repensar, reutilizar, recriar e reciclar).
• Produção de objetos a partir dos resíduos sólidos.
• Mostrar aos participantes o resíduo sólido como possibilidade de renda.

O trabalho desenvolvido no Centro Municipal de Educação Ambiental Escola do Mar que tem como missão 
conscientizar e mobilizar a comunidade para o respeito ao meio ambiente.
A instituição recebe visitação de escolas e demais grupos organizados que veem nas atividades uma forma 
prazerosa e lúdica de abordar os temas ambientais discutindo os problemas locais e sua influência em 
situações globais. A temática dos resíduos sólidos tem importância de ser abordada por ser um problema 
enfrentado pelas escolas que não “sabem” lidar tanto com a produção como com o destino de tanto material 
descartado diariamente.

Outra atividade a ser desenvolvida é a prática da segregação dos resíduos no momento da sua produção 
durante o lanche e seu posterior destino, possibilitando-se a compreensão de que o volume de resíduos 
sólidos é um grande problema, para diminuir seu volume e impacto ambiental ao mesmo tempo em que 
propõe um diálogo sobre as questões ambientais, produção conjunta de conhecimento e práticas que 
melhorem a qualidade do ambiente. 
A redução do consumo, opção por hábitos alimentares saudáveis com a diminuição de embalagens, incentivo 
a reutilização, a compostagem, oficinas de reciclagem de papel, e a arte de recriar a partir dos resíduos, são 
propostas da pesquisa, para a reflexão, sensibilização e desenvolvimento da criatividade dos participantes, 
objetivando a ampliação de possibilidades do fazer tendo os resíduos sólidos como matéria-prima.
              A abordagem dos Resíduos Sólidos pode ser observada, analisada e problematizada pelos 
visitantes favorecendo o desenvolvimento da sua consciência crítica, a reflexão sobre o que se saber, 
despertando sua responsabilidade e compromisso social.

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

A forma como o ser humano relaciona-se com o meio ambiente, está diretamente ligada à qualidade de vida 
que temos. Dessa forma, é função da Escola trabalhar intensamente a Educação Ambiental através de ações 
práticas, teóricas e reflexivas, para que o aluno possa aprender a amar e respeitar tudo que está a sua volta, 
desenvolvendo dessa maneira, a responsabilidade para com a natureza.

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

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

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:

Questionado ignorou esta
pergunta

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

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

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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