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Q1: Título do projeto ambiental participante: Projeto Transformar e Cultivar

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 99354869

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 11:31:06quarta-feira, 22 de outubro de 2014 11:31:06
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 22 de outubro de 2014 13:13:10quarta-feira, 22 de outubro de 2014 13:13:10
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:42:0301:42:03
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: Rita Ana Kerich
Cargo: Professora
E-mail: ritaanakerich@gmail.com
Telefone com DDD: 48 33466919

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) 01/04/2007

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")
Remuneradas 8

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1050

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)

No Brasil, mais de 60% do lixo encaminhado aos aterros sanitários é de origem orgânica. O volume de 
resíduos sólidos é um grande problema impactando o ambiente, por ocupar muito, espaço diminui o tempo de 
vida útil do aterro sanitário. Quando não destinado ao aterro sanitário, juntamente com outros tipos de 
resíduos sólidos causa danos de ordem social, ambiental e econômico gerando 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)

Para diminuir seu volume e amenizar o impacto ambiental, podemos realizar algumas atividades a partir da 
separação dos resíduos sólidos, destinado o resíduo orgânico para a compostagem transformado-o em 
adubo orgânico que será aproveitado na produção de horta orgânica escolar (ou doméstica).

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

Reconhecer o resíduo sólido orgânico enquanto problema e possibilidade de tratamento, transformando-o em 
composto.
Viabilizar a implantação da horta escolar numa parceria com a Unidade Escolar para ensinar as crianças a 
pensar, produzir e consumir esses legumes e hortaliças, possibilitando a divulgação de informação sobre 
horta orgânica, meio ambiente e aspectos físicos do meio, integrando o corpo escolar (alunos, professores.
O Projeto Transformar e Cultivar visa melhorar a percepção ambiental dos participantes ao mesmo tempo em 
que propõe um diálogo sobre as questões ambientais, produção conjunta de conhecimento e práticas que 
tornem possível nossa existência enquanto espécie humana.
O volume de resíduos sólidos nos lixos é um grande problema, para diminuir seu volume e amenizar o 
impacto ambiental, podemos realizar algumas atividades como, por exemplo, a compostagem, técnica em 
que o lixo orgânico é transformado em adubo pela decomposição da matéria orgânica encontrada no lixo. 
Essa prática deve ser incentivada, já que no Brasil, mais de 60% do lixo encaminhado aos aterros sanitários é 
de origem orgânica.
Ações
• Apresentação e discussão do tema resíduos sólidos - Conhecimento dos conceitos/conteúdos relacionados 
aos 5R´s (reduzir, repensar, reutilizar, recriar e reciclar).
• Demonstrar as etapas da montagem de uma composteria.
• Visitação à horta para observar a utilização do composto, incentivando a mudança de postura em relação a 
destinação do lixo.
• Estimular, através da horta doméstica, o consumo de alimentos orgânicos.
• Buscar alternativas de cultivo para o aproveitamento de espaço, como horta vertical, floreiras, vasos.
• Apresentar a horta escolar como um instrumento de desenvolvimento da educação ambiental de forma 
interdisciplinar.

• Possibilitar a compreensão da natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 
agente de transformações do mundo em que vive.

Cada vez mais se percebe a importância de organizar maneiras diferentes de integrar as crianças com o 
conhecimento que se quer ensinar para potencializar o aprendizado. Neste sentido, a prática com a horta 
escolar vem contribuir significativamente extrapolando o aprendizado de conteúdos formais para além da sala 
de aula, auxiliando no desenvolvimento de valores e atitudes em relação não só à alimentação e cultivo de 
hortaliças como às conseqüências das nossas ações possibilitando que cada criança tenha respeito ao meio 
ambiente mudando de atitude em relação ao consumo de água, descarte de materiais não reutilizáveis, 
reaproveitamento de embalagens, etc. Outro aspecto importante é a visão de ambiente que elas desenvolvem 
percebendo-se como parte deste todo em que os seres se interdependem no ciclo incessante da natureza.
Com o projeto Horta Escolar busca-se uma integração entre CM de Educação Ambiental Escola do Mar e 
Unidade escolar num esforço conjunto para implantação da horta no espaço escolar onde nossa instituição 
possibilitará a troca de informações sobre a horta (espaço adequado, formas de plantio, cultivo e prevenção 
de pragas) com os profissionais da unidade para que estes possam por meio deste trabalho ensinar a 
importância dos alimentos e dos aspectos físicos do meio, como a água, o solo, o ar, a luminosidade, a 
temperatura, na produção de alimentos saudáveis; bem como uma maior conscientização para a mudança na 
forma de pensar  nossa relação com o meio ambiente.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Para diminuir seu volume e amenizar o impacto ambiental, podemos realizar algumas atividades a partir da 
separação dos resíduos sólidos, destinado o resíduo orgânico para a compostagem transformado-o em 
adubo orgânico que será aproveitado na produção de horta orgânica escolar (ou doméstica).

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 1050 alunos atendidos

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

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

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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