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PROJETO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Associação Aquerê - APEMA 
 
  

 Resumo das ações realizadas em Maraú - BA 

 Setembro/2014 a Janeiro/2015  



Atividades nas Escolas Municipais: 
Maria Amélia Pirajá e Rui Barbosa 

- Devido a inserção da disciplina de Educação Ambiental no currículo escolar obtida no 

inicio de 2014, no segundo semestre foi  possível aprofundar temas ambientais 

durante as aulas realizadas em parceria com os professores municipais. 

- Continuação das atividades com foco na gestão dos resíduos sólidos, os 3R’s 

Ecológicos e a Coleta Seletiva existente em Barra Grande e Taipu de Fora e  durante 

incentivando a separação dos resíduos afim de  transformar os hábitos dentro de 

cada residência; 

- Principais ações realizadas no segundo semestre de 2014 no âmbito escolar: horta e 

canteiros, compostagem dentro da escola, Visitas de campo ao Manguezal ao lixão e 

Viveiro, Palestras em Barra Grande, Caubi, Ibiaçu, Tremembé, Minério e Taipu de 

Dentro sobre gestão de resíduos sólidos, proteção dos corais e manguezais, hortas 

comunitárias e sustentabilidade.  

- Aplicação da CARTILHA AMBIENTAL  em 2 classes, em média 58 alunos; 

- Frequência de 6 a 7 visitas por semana às escolas, necessidade de um veículo para 

transportar material didático ( ferramentas de jardinagem, materiais recicláveis,  

audiovisual, etc )  

      



 

Visita ao Viveiro e apresentação de diferentes 
técnicas como Hidroponia, Minhocário, e Tanque de  
Evapotranspiração.  Algumas técnicas foram 
posteriormente  reproduzidas em classe.                                Compostagem nas Escolas  



Atividades com alunos e Educação 
Infantil da Escola Rui Barbosa 

Participação e coordenação na Gincana 
Ecológica, mais de 1,5T de resíduos 
coletados 

Visita de campo ao Manguezal  



Programa de Rádio Educativo 

 “Barra Ambiental”  
- Continuação do Programa Barra Ambiental que está no ar na Rádio 

Comunitária de Barra Grande (Barra fM 104.9)  desde agosto de 2013, todas 

as sextas feiras das 13hs ás 15hs, 

- Trata de temas ambientais que envolvem a região e o mundo  com 

informações, dicas e entrevistas com profissionais da área socioambiental 

como, catador de resíduos, engenheiro ambiental, educadores, 

representantes de ONGs e movimentos socioambientais; 

- O programa conta com a participação de jovens da comunidade apresentando    

paródias, poemas, comentários e outros; 

- Em Maio teve INÍCIO O PROGRAMA DE RÁDIO “BARRA JOVEM”, 

apresentado na companhia de dois jovens da comunidade, os quais levam a 

tona temas que envolvem Cultura, Esporte, Educação e Meio Ambiente. 

 



Entrevistas com convidados da comunidade,   participante da ONG Sea 
Shephered  e  apresentação de jovens com paródias ambientais no 
programa Barra Ambiental.   



Programa 
BARRA 
JOVEM -  
Todas as 
sextas 
feiras das 
15hs as 
16:30hs  



Conselho de Meio Ambiente 
- Após os trabalhos realizados no ano de 2013 e no início do ano de 2014 e 

apesar das dificuldades seguimos o diálogo com o Poder Público afim de 

colocar em prática questões  legislativas, com o objetivo de adequar o 

município a diretrizes e leis estaduais e federais. 

- Entre as principais pautas tratadas estão: Plano de Gestão Integrado de 

Resíduos Sólidos do Município, Fundo de Meio Ambiente, Educação 

Ambiental,  Saneamento Básico entre outros; 

- São realizadas reuniões mensais em Maraú, e quando necessário reuniões 

extras. Deslocamento com carro próprio. 

 

Reunião do COMMA com prefeita                Reunião do Conselho  



PROGRAMA AGENDA 21 de 
BARRA GRANDE  

- O projeto teve início em 2013.  Várias reuniões foram realizadas com 

a comunidade e em JUNHO DE 2014 formou-se o Fórum da Agenda 21 

que conta com representantes da comunidade os quais juntos 

desenvolvem planos de ações nas áreas de saúde, educação e meio 

ambiente ; 

 

 

 
- Uma das metas principais 

para o próximo esse ano de 

2015 é a implementação da 

agenda 21 nas escolas,  



PROJETO SOS CORAIS 
- Projeto realizado pelo 2º ano consecutivo, durante o verão 

2014/2015, nas Piscinas Naturais de Taipu de Fora; 

- Com intuito de informar e reeducar moradores e turistas, 

banhistas e pescadores  em relação a importância da preservação dos 

recifes de corais e conservação da água; 

-  O objetivo é aprimorar as ações do projeto de proteção aos 

corais, aumentar o círculo de pessoas envolvidas, e com isso abranger 

toda a costa de corais da Península de Maraú; 

 

 
 
-   Necessidade de deslocamento 

de Barra Grande a Taipu de Fora 

. 



Caiaque doado para o projeto e placa produzida por artistas da região  



MUTIRÕES ECOLÓGICOS 

- Foram realizados 2 mutirões no segundo semestre de 2014, somando 

11 mutirões durante o ano de 2014/2015  

- Os mutirões  tiveram início  em Setembro de 2013; 

- Desde o início até o momento presente contamos com a participação 

de cerca de 180 jovens, com idades que variam entre 1 a 19 anos. 

-  O principal objetivo é interagir com os alunos fora da sala de aula e 

levar para o seu cotidiano ações como limpeza de praia,  plantio de mudas 

nativas, separação dos resíduos recicláveis, atividade física e circense, 

dinâmicas e atividades sempre ligadas a preservação do meio ambiente; 

- Os mutirões ecológicos contam com apoio da comunidade,  qual 

colabora com espaço e alimentação. 



Confecção de placas para colocar nas ruas da vila e Limpeza das ruas 



Atividades com a comunidade 
- Atividades como palestras, reuniões, concursos, colocação de 

sinalização, entrevistas sobre o projeto para programa de tv e 

jornais, entre outras atividades;  

-  Atividades realizadas com convidados, parceiros e voluntários. 



Limpeza de Praia em Taipu de Dentro e gravação de musicas ambientais 
com jovens da comunidade. 

Produção 
de sabão 

com o óleo 
de cozinha 

usado. 



Exposição dos resíduos da limpeza de Praia 2014.  

Parceria com projeto de monitoramento 
ambiental na Bahia de Camamu. 

Trabalho com moradores. Pesquisa sobre 
trabalhos realizados. Plantio nos 

domicílios. 



Palestra sobre 

cuidado com o 

meio ambiente 

nos povoados de 

Ibiaçu e 

Tremembé. 



COORDENAÇÃO DA COLETA 

SELETIVA 

- Acompanhamento e coordenação da Coleta Seletiva todos os 

domingos; 

- Durante  o acompanhamento é possível interagir, incentivar e 

esclarecer dúvidas com a comunidade em relação a gestão dos resíduos 

dos domicílios, comércios e pousadas; 

-  Contato com  poder público e com a comunidade a fim de conseguir 

recursos necessários para que a coleta se realize. Contato com  

compradores de materiais recicláveis para retirada dos materiais da 

Península; 

-  Apoio aos catadores. Uma das metas é estruturar o grupo de 

trabalho e arrecadar fundos para um terreno/usina de reciclagem.  



São retirados da 

Península,  em média 

2 caminhões  de 

resíduos por mês. 

Acompanhamento e contato com a 

comunidade com a coleta seletiva  



Coleta de materiais perigosos 
Durante o período de Setembro/2014 a Janeiro/2015 foi coletado por volta 

de: 

- 100 litros de óleo de cozinha usado (para produzir sabão); 

- 2 Galões de 20 litros cheios de pilhas e baterias usadas; 

- Material eletrônico: Foi coletado uma grande quantidade de material, qual 

seria transportada para empresas recicladoras pela prefeitura, porém devido 

a “ausência” desta, o material foi levado ao lixão da Península. (Estamos 

aguardando por  medidas por parte da prefeitura; 

- Pontos de Coleta de Lâmpadas Fluorescentes, Esponjas de uso doméstico e 

utensílios de higiene bucal. 



 “Capacitação em Educação 
Ambiental” para os professores da 
rede municipal de ensino. 

- Em parceria com a Secretaria de educação e Secretaria de Meio 

Ambiente elaboramos o material didático para dar suporte aos professores 

nas aulas de educação ambiental;  

- O material foi dividido nos 3 níveis: Educação Infantil, Fundamental I, e 

Fundamental II; 

- Após a realização da primeira parte da capacitação com os professores 

durante o primeiro semestre de 2014, foi feito o acompanhamento nas 

escolas em vários povoados do município de Maraú junto ao professores e 

alunos; 

- Será realizada a segunda etapa da capacitação com os professores 

durante os meses de Março/Abril/Junho de 2015; 

- Necessidade de vários deslocamentos para Maraú e povoados vizinhos. 



Visita de acompanhamento na 
escola do Caubi .  

Reunião com professores do interior do 
município -  Visita a escola de Tremembé.  



Limpeza Anual das Praias  da 
Península de Maraú  2014 

- Em comemoração aos 10 anos da LIMPEZA ANUAL DAS PRAIAS da 

Península de Maraú foi realizada a limpeza de 17km de extensão de 

praias,  incluindo os povoados de Algodões,  Saquaíra,  Cassange,  

Saleiro, Taipu de Fora, Campinho e Barra Grande; 

- A confraternização final contou com apresentação do Circo da Lua, 

apresentação musical, circense e dança pelas crianças da comunidade.  

  



Encontro das equipes na 

Praça das Mangueiras, 

apresentação das crianças 

e do Circo da Lua na Ponta 

do Mutá. 



Concurso da rua Mais Linda e Limpa 

 - Foi realizado um concurso envolvendo alunos 

da rede municipal de ensino e comunidade, onde 

vizinhos, amigos e família estavam convidados a 

ajudar as equipes a realizar a tarefa de 

transformar suas respectivas ruas, e torna-las 

mais limpas e agradáveis; 

- O concurso contou com a participação de 13 

equipes com 4 jovens cada uma. Foram formadas 

9 equipes de Barra Grande, 2 de Taipu de 

Dentro, 1 de Campinho e 1 de Sapinho 

- Foram necessários vários deslocamentos para 

acompanhar o processo de avaliação. 





O prêmio para os dois grupos 

vencedores foi um passeio para 

conhecer as Baleias Jubarte. 



Atividades no Jardim do Cajueiro 

- É realiza uma aula por semana junto aos alunos da Escola Comunitária 

Jardim do Cajueiro; 

- Em setembro de 2013 deu-se o início das atividades as quais tem 

como guia a Permacultura. 

- Foi construída uma Horta Mandala, espiral de ervas e composteira; 

- Durante o 2º Semestre foi trabalhado o projeto “Roçado” onde 

entre outros alimentos foi possível colher mandioca e milho junto a 

turma do 3ºano; 

- Através do contato direto com o solo e plantio as crianças podem 

vivenciar as diferentes estações do ano,  criando conexões com o meio 

natural que as cerca; 

- Foi usada também a técnica do pau-a-pique para a construção da 

casinha de ferramentas.  

 



Horta Mandala  e cultivo de mandioca, milho, feijão entre vários 
outros tipo de vegetais 



Relembrando que: 

Temos duas páginas no facebook, as quais tem muita abrangência. Muitas 

pessoas da comunidade estão tendo acesso, e percebemos que é uma 

forma de comunicação bem ativa. 

Convidamos a todos os integrantes da APEMA a serem nossos amigos 

virtuais no facebook:  Barra Ambiental e Associação Aquerê. 

Mais uma vez convidamos também para que escutem o programa Barra 

Ambiental, todas as sextas feiras das 13:00hs ás 15:00hs, na rádio 

comunitária Barra FM - 104.9. 

 

  

  AGRADECEMOS O APOIO DA APEMA, PARA QUE SIGAMOS REALIZANDO AÇÕES    

AMBIENTAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSCIÊNCIA PELA PENÍNSULA! 

 


