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Fotos: 

Visita ao aterro sanitário da PROACTIVA
Visita a Câmara de Vereadores

Pavimentação Implantação do saneamento básico

Visita a Estação de Tratamento de água



Q1: Título do projeto ambiental participante: PROJETO VERDEPERTO

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: ESCOLA MUNIICIPAL DO MEIO

AMBIENTE
Nome fantasia: Escola Municipal do Meio Ambiente
Setor de atuação: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 26/04/2000
Número de colaboradores: 08

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Francisco Ignácio do Nascimento
Bairro: Forquilhas
Cidade: São José
Estado: SC
CEP: 88107-500
Telefone com DDD: 4832473330

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: CINTHYA REGINA PERSIKE
Cargo: DIRETORA
E-mail: em.meioambiente@pmsj.sc.gov.br
Telefone com DDD: 4832473330

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 3 de outubro de 2014 04:47:29sexta-feira, 3 de outubro de 2014 04:47:29
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 3 de outubro de 2014 14:43:04sexta-feira, 3 de outubro de 2014 14:43:04
Tempo gasto:Tempo gasto:  09:55:3509:55:35
Endereço IP:Endereço IP:  189.90.55.78189.90.55.78

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: CINTHYA REGINA PERSIKE
Cargo: DIRETORA
E-mail: crpersike@gmail.com
Telefone com DDD: (48)32407761

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) 30/04/2010

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

em andamento

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas 08

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 630
Famílias 80

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Secretaria Municipal de Educação de São José                                                                                                  
Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

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

não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A comunidade do bairro Forquilhas onde a Escola do Meio Ambiente está inserida compõe-se de loteamentos 
com alguns problemas  socioambientais.
        O loteamento Residencial Potecas no entorno da escola ,até o ano de 2005 não possuia abastecimento 
de água, sendo que os moradores captavam água dos córregos  localizados no Parque Ambiental dos Sabiás 
. 
         Em decorrência de alguns problemas  socioambientais  ainda existentes  como o depósito de resíduos 
sólidos  no meio urbano e também a carência de espaços destinados a cultura,educação e lazer, vimos a 
necessidade de  aproximar ainda mais a comunidade, dando continuidade as nossas ações e discutindo  o 
desenvolvimento de novas propostas na busca de soluções para a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Aproximar  a Escola Municipal do Meio Ambiente e o Centro Educaional Municipal Santa Terezinha da 
comunidade local,ressaltando que as duas escolas são a porta de entrada para o desenvolvimento de ações 
que possibilitem a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Parque Residencial Potecas,onde as 
duas escolas estão localizadas.
Através das palestras e saidas de campo  o projeto desenvolve ações voltadas para a melhoria  da qualidade 
de vida das comunidades envolvidas.
Porém, existem  algumas reinvindicações da comunidade que ainda não foram atendidas, como a construção 
de uma área de lazer, uma sede para a associação de moradores e a arborização das ruas  do bairro.
A partir das ações  promovidas pelo Projeto VERDEPERTO   capacitamos a comunidade para que atuem 
como lideranças locais,adquirindo conhecimento, competências e habilidades que contribuam  para a 
participação ativa nas decisões passíveis de serem resolvidas e na busca de soluções a partir da cobrança 
das instâncias pertinentes.

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

O projeto foi elaborado através de uma ampla discussão com um grupo de profissionais da Escola do Meio 
Ambiente e está no quinto ano de execução.
O público que participa do Projeto são alunos do Centro Educacional Municipal Santa Terezinha que fica ao 
lado da Escola Municipal do Meio Ambiente.
Os pais e demais pessoas da comunidade participam do Projeto através da coleta de dados para resgatar a 
história do local onde moram e/ou estudam,conhecer o meio e diagnosticar os problemas socioambientais 
existentes.
A fundamentação teórico/prática do projeto ocorre por intermédio do estudo de temas geradores que 
englobam palestras, oficinas e saídas a campo. Esse processo  possibilita que alunos e professores atuem de 
maneira a envolver toda a comunidade escolar e o bairro na coleta de dados para resgatar a história do local 
onde vivem, conhecer seu meio e levantar os problemas socioambientais.
Os conteúdos trabalhados são necessários para o entendimento dos problemas e, a partir da coleta de 
dados, à elaboração de projetos de intervenção.
Os encontros com os alunos do Projeto acontecem semanalmente ou quinzenalmente conforme cronograma 
previamente definido.
Após as discussões os alunos elaboram coletivamente um documento que é entregue  na Câmara de 
Vereadores solicitando as melhorias no bairro onde moram ou estudam.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O projeto VERDEPERTO proporciona aos alunos o reconhecimento do seu papel de cidadão junto à 
comunidade,estimulando hábitos de cooperação,respeito mútuo e responsabilidade na convivência em 
sociedade,ressaltando a importância da escola como um pólo aglutinador de comunicação e articulação 
comunitária,garantindo assim a melhoria da qualidade de vida no bairro e no município.
Sabemos que os desafios são imensos, mas a implantação do saneamento básico já  é uma realizade no 
loteamento Parque Residencial Potecas, a pavimentação e a construção de calçadas  já foram 
finalizadas,comprovando que  através da mobilização da escola e da comunidade é possível a construção de 
uma sociedade verdadeiramente sustentável.

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 02 ruas pavimentadas
Resultado 2 implantação do saneamento básico no

loteamento
Resultado 3 construção de calçadas
Resultado 4 180 alunos atendidos diretamente pelo

projeto
Resultado 5 50 mudas de árvores nativas foram

plantadas

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)

A Escola Municipal do Meio Ambiente é um estabelecimento oficial da rede pública de ensino de São José e 
um local de referência em Educação Ambiental no município por desenvolver ações e projetos educacionais 
voltados às questões ambientais, e que, portanto cumpre importante papel na localidade onde se encontra, 
atendendo escolas da Rede Municipal, Estadual e Privada bem como a comunidade em geral.
         A Escola foi criada em 2000 e está localizada no Parque Ambiental dos Sabiás , no bairro Forquilhas em 
São José ,tendo como principal  objetivo oportunizar aos visitantes o acesso às informações de caráter 
ambiental, promovendo um processo de sensibilização e mudança de atitudes e valores em relação ao meio 
ambiente e consequentemente buscando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
        A escola está localizada  no Parque Ambiental dos Sabiás e conta com sistema de placas fotovoltáicas, 
captação de água da chuva que abastece o viveiro de mudas do Parque Ambiental dos Sabiás e destinação 
correta dos resíduos sólidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Recebe anualmente cerca de 10 mil visitantes que participam de atividades de Educação Ambiental e conta 
uma equipe de biólogo,geógrafo, químico,te´cnica em meio ambiente e pedagoga.

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Organizações governamentais,

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

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? Nenhuma certificação

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?

Não

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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