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Atividades nas Escolas 
Municipais/Estaduais: 

 
Com a inserção da disciplina de Educação Ambiental no currículo escolar obtida no início de 2014, no 

ínicio do mês de dezembro 2015 foram realizadas atividades junto aos alunos e professores: (atividades 

realizadas durante os ultimos dias antes das férias escolares): 

• Apoio ao projeto escola sustentável proposto pela Secretaria de Educação; 

• Continuação das atividades com foco nos 3R’s Ecológicos, Coleta Seletiva, preservação dos 

Manguezais e Energias alternativas; 

• Principais ações realizadas: reuniões com professores nas escolas;  palestras em Barra Grande sobre 

gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade;  proteção dos corais e apresentação do Projeto SOS 

Corais, participação de atividade em Taipu de Dentro. 

• Necessidade de um veículo para transportar material didático (ferramentas de jardinagem, 

materiais recicláveis,  audiovisual, etc )  

      

 



Programa Educativo de Rádio 
 “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 as 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, educadores, integrantes de 

ONG, Universidades e Institutos relacionados, profissionais da área de saúde,  Meio Ambiente e 

outros; 

• O programa conta com a participação de jovens da comunidade apresentando paródias, poemas, 

comentários e outros; 

• Participação em outros programas da emissora – Bom dia Península, Poesia e Altro Astral. 

 



Entrevistas com convidados da 
comunidade,  empresários, professores 

universitários,  veterinários e 
profissionais da saúde.   

 
Nas fotos: (Acima) apresentação do 
Projeto - Tem Mico na Ponte -  e  - 
Aproveitamento de cascas e outras 
partes de alimentos descartados. 

 
 



Programa AGENDA 21 de Barra Grande 

- O projeto teve início no 2º semestre de 2013, reuniões mensais foram realizadas com a 

comunidade em geral, onde foram analisados os principais problemas ligados à saúde, educação e 

meio ambiente; , 

- Em JUNHO DE 2014 formou-se o Fórum da Agenda 21. com representantes de diferentes 

segmentos; 

- O objetivo é aplicar o  plano de ação desenvolvido durante a formação do Fórum, como também 

atividades que sejam pertinentes;  

- Contato com poder público afim de buscar parceria na realização das ações propostas no plano de 

ação da Agenda 21 de Barra Grande. 

- Foram realizadas as primeiras atividades do Fórum com a execução de oficinas de produção de 

texto entre outros cursos para a comunidade. Os demais cursos acontecerão durante o ano de 

2016, a partir do mês de Abril. 



 
 
Reuniões abertas para a 
comunidade a cada dois 
meses. A duas primeiras 
reuniões trataram do tema 
Saúde e Segurança. As 
prõximas reuniões abertas 
serão sobre Meio Ambiente 
e Educação, e serão 
realizadas no início do mês 
de Abril. 

• Não houveram reuniões desde o recesso do verão. O objetivo é voltar às 
reuniões e atividades no final do mês de Abril. 

•  Estão sendo realizados cursos  de capacitação para a comunidade. Já foram 
ministrados curso de produção de projetos entre outros. No momento o curso 
que está sendo ministrado é Associativismo e pessoa jurídica, e o próximo será 
Oficina de Comunicação Comunitária. 



Projeto S.O.S. Corais – Taipu de Fora  

- Durante o verão 2015-16 foi realizada a 3ª 
temporada (3º ano consecutivo) do 
Projeto S.O.S. Corais nas Piscinas Naturais 
de Taipu de Fora; 
 

- O projeto visa tanto a sensibilização de 
turistas, moradores e trabalhadores locais,  
quanto a conduta consciente nesses 
ambientes naturais. Também  a 
importância ambiental e socioeconômica  
dos recifes de corais. 



Produção e colocação de 
placas informativas; 

Uso de cones e corda para evitar o 
pisoteio do recife;  

Foi criada uma Fun Page 
no Facebook com o 
intuito de Informar, 
compartilhar 
conhecimento e 
estabelecer um canal de 
COOPERAÇÃO com 
visitantes e moradores 
da região. 



Participação e 
co-realização do 
projeto com 
trabalhadores 
locais. Busca de 
apoio e parceria 
para  maior 
adesão ao 
projeto S.O.S. 
Corais. 

Produção e venda das camisetas Eu Protejo 
os Corais 



Mutirões ecológicos 
- No período de Dezembro, Janeiro e Fevereiro foram realizados 2 mutirões somando 18 mutirões 

desde 2013 até os dias de hoje; 

- Desde o início até o momento presente contamos com a participação de cerca de 295 crianças, jovens 

e  adultos; 

-  O principal objetivo é envolver a comunidade e trabalhar com os alunos fora da sala de aula, levando 

para o seu cotidiano ações como limpeza de praias e mangues,  plantio de mudas nativas, separação 

dos resíduos recicláveis, limpeza e cuidado das ruas, atividade física e circense, dinâmicas e atividades 

sempre ligadas a preservação do meio ambiente; 

- Os mutirões ecológicos contam com apoio da comunidade a qual colabora com espaço e alimentação, 

e nos ultimos mutirões também a iniciativa e co-organização do mutirões; 

- Nos ultimos mutirões houve a participação e organização por parte da comunidade, um grande 

indicador,  que mostra integração e iniciativa de pais e mães junto aos filhos nas atividades ambientais 

do projeto “Educação Ambiental“ da Aquerê – APEMA.  

- Outro indicador que nos faz  notar a participação da comunidade, são ruas e acessos ao mangue mais 

limpos e cuidados (bairro do Mangue Verde). 



Atividades com a comunidade 
• Atividades como palestras, reuniões, colocação de sinalização educativa, visita a casas, plantio de mudas,  

mutirões de limpeza  nas praias e mague,  entre outras atividades; 

• Atividades realizadas com convidados, parceiros e voluntários. 

• Reuniões com poder público:  Secretários, Conselho de Turismo e vereadores da câmara municipal de 

Maraú. 



Visita ao lixão da Península: suporte 
aos catadores/visita com possíveis 
parceiros 

Atividade com alunos na praia 



Coordenação da coleta seletiva 

- Coordenação da Coleta Seletiva; 

- É realizado um trabalho de sensibilização junto a comunidade em relação a sua participação da 

coleta seletiva,  e  separação dos resíduos recicláveis; 

- Contato contínuo com  poder público e com a comunidade a fim de conseguir recursos necessários 

para a coleta, e também com compradores de materiais recicláveis para retirada dos materiais da 

Península; 

- Visitas continuas ao lixão (transporte próprio); 

- Apoio aos catadores: Já contamos com o Estatuto para a formação da Cooperativa. Porém  

precisamos de um profissional capacitado para dar suporte a formação e gestão da cooperativa; 

- Precisamos também urgentemente reformar o galpão existente e conseguir  a instalação de energia 

para que a prensa possa ser usada: Diminuindo o volume do material, e assim retirar maior 

quantidade de recicláveis da Península, aumentando a renda desses catadores e maior adesão à 

coleta pela comunidade. 



São retirados  da Península, (em 
média)  2 caminhões  de resíduos  por 
mês. 

Acompanhamento e contato com a comunidade  na 
coleta seletiva 



Participação na 1º Remada 
Ecológica  

• Participação e apoio a realização da 1ª  Remada Ecológica  de Barra Grande; 
• Contou com a participação de mais de 40 pessoas entre elas crianças, jovens 

e adultos; 
• Foram usadas embarcações como: caiaques, pranchas de Stand Up e Canoa 

Havaiana; 
• Foram retirados 109kg de lixo da Praia e do Rio Carapitangui.  
  



Coordenação da coleta de materiais 
perigosos  

Durante o período de Dezembro, Janeiro e Fevereiro foi 

coletado por volta de: 

- 30 litros de óleo de cozinha usado (para produzir 

sabão); 

- 2 galões de lâmpadas fluorescentes usadas; 

- Material eletrônico: Ainda estamos esperando 

finalizar a campanha de coleta; 

- Continuam a ser coletados: Lâmpadas Fluorescentes, 

Pilhas e baterias usadas, Óleo de cozinha usado, 

Esponjas de uso doméstico e utensílios de higiene 

bucal e remédios vencidos. 



COLETA DE ÓLEO DE COZINHA USADO 
 
O óleo coletado está sendo usado para a produção de sabão líquido e em barra, feito por moradoras da 
comunidade.  A intenção é formar e fortalecer o grupo para que mais produtos sejam  fabricados afim 
de transformar cada vez mais os rejeitos em matéria prima, gerando renda dentro da comunidade. 
Foram criados mais dois pontos de coleta em Barra Grande; 
 
* Devido a desistência das pessoas que estavam produzindo sabão, estamos nos preparando para 
transportar o óleo usado para o Piracanga, onde existe grande necessidade desse produto usado como 
materia prima para produção de sabões e detergentes ecológicos.  
 
 

COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS  
 
Aumentarmos o número de pontos de coleta na comunidade (todas as escolas, mercados, padarias, 
casas de construção e associação de pesca); 
 

Necessidade de transportar a maioria dos materiais do ponto de coleta ao ponto de reciclagem com 
carro próprio. 
 



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 ás sextas 

feiras das 13:00hs ás 15:00hs, na rádio comunitária Barra FM – 104.9 ou pela página web 

www.radiobarrafm.com 

AGRADECEMOS O APOIO DA APEMA, PARA QUE SIGAMOS REALIZANDO 

AÇÕES AMBIENTAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSCIÊNCIA PELA PENÍNSULA! 

 

 

http://www.radiobarrafm.com/
http://www.radiobarrafm.com/

