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Grupo de alunos Aprendendo na prática

Trabalhando com a terra Para amar a natureza

Construíndo o conhecimento



Q1: Título do projeto ambiental participante: Educaçao Ambiental com enfoque ecoformador

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: EBM OLGA RUTZEN
Nome fantasia: EBM OLGA RUTZEN
Setor de atuação: educaçao
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 01/05/2002
Número de colaboradores: Adelia Rosana Deschamps Kowaks

Q4: Informações de contato:
Endereço: frederico jensen, 1039
Bairro: itoupavazinha
Cidade: Blumenau
Estado: SC
CEP: 89041001
Telefone com DDD: 47-33238630

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Sandra Tais Amorim
Cargo: Supervisora projeto Educaçao Ambiental

Pibid Furb
E-mail: s.tais34@gmail.com
Telefone com DDD: 4730800664-

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:25:21terça-feira, 5 de agosto de 2014 04:25:21
Última modificação:Última modificação:  quinta-feira, 14 de agosto de 2014 06:33:53quinta-feira, 14 de agosto de 2014 06:33:53
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de uma semanaMais de uma semana
Endereço IP:Endereço IP:  189.35.12.219189.35.12.219

PÁGINA 1: Informações cadastrais:
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Sandra Tais Amorim
Cargo: Supervisora projeto Educaçao Ambiental

Pibid Furb
E-mail: s.tais34@gmail.com
Telefone com DDD: 4730800664-

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) 01/02/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

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

22/12/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 3
Remuneradas 6

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 315
Famílias 150
Animais 0
Espécies 10

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

CAPES/ PIBID/ FURB

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

CAPES BOLSA DE PESQUISA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA FURB/ CAPES

Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A enorme dificuldade de modificar a mentalidade e a forma de alimentar-se das crianças envolvidas no 
projeto. 
A obesidade infantil, e o exagerado consumo de alimentos industrializados, na hora do lanche escolar.

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

Trabalhar a temática alimentação saudável de forma lúdica e pedagógica criativa e instruir a alimentação 
correta, com o plantio de horta escolar.
“Transdisciplinariedade e Ecoformação são dois conceitos que emergem vinculados ao paradigma 
ecossistêmico, que encarnam e projetam um novo olhar sobre a geração do conhecimento e sobre a prática 
educativa. [...]Entendemos a ecoformação como uma maneira sintética, integradora e sustentável de 
entender a ação formativa, sempre em relação ao sujeito, à sociedade e à natureza. O caráter de 
sustentabilidade somente é possível quando se estabelece relações entre todos os elementos humanos”. 
(TORRE, 2008, p.21)
Para desenvolver atividades ecoformativas, é preciso ter uma percepção transdisciplinar do conhecimento, 
assim, para compreender a ciência como um conjunto sistematizado de conhecimentos, o estudante precisa 
ter a leitura muito mais abrangente, pois o conhecimento científico não se apresenta de forma isolada.

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

ATIVIDADES DE LEITURA E CONOTAÇÃO DE HISTÓRIAS SOBRE A TEMÁTICA, DRAMATIZAÇÃO, 
PRODUÇÃO DE MATERIAL.
PALESTRAS, CURSOS E TEATROS SOBRE A TEMÁTICA AOS ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL.

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

Modificação nos conceitos de alimentação balanceada, saudável e equilibrada, além de incutir o amor a 
natureza.
A melhoria da qualidade de vida dos estudantes e familiares envolvidos no projeto, além da conscientização 
para a valorização da 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 horta escolar
Resultado 2 16 crianças ecoformadoras
Resultado 3 10 espécies 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)

projeto ecoformadores 2014

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

Entidades educacionais

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Não divulgou nos últimos três anos

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://osprotetoresdaterra.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

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")

0

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

18000

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

1800

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

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

Sim

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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