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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, nos 

mes 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 no âmbito escolar;  palestras em Barra 

Grande sobre gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade;  proteção dos corais e apresentação do 

Projeto SOS Corais, apoio na feira de ciências, etc. 

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

materiais recicláveis,  audiovisual, etc )  

      

 



Foram realizadas atividades como 
palestras, rodas de debate e apoio 
na produção dos trabalhos da feira 
de ciências.  



Visitas de campo ao lixão da Península. 
Temas trabalhados antes, durante e após as 
visitas de campo: Consumo consciente,  
descarte correto, reciclagem,  cuidado dos 
recursos naturais e a importância do papel de 
cada cidadão  na preservação do meio 
ambiente. 



Dando continuidade ao tema “Energias 
Alternativas” , visita de campo a uma 
das pousadas que participa do Projeto 
Região Energética de Maraú. Palestra 
sobre energia solar. Agradecimentos a 
Equipe R.E.M.  e a pousada Encanto da 
Lua.  



Programa Educativo de Rádio 
 “Barra Ambiental” 

• O Programa Barra Ambiental vai ao 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; 

• Nos meses de março, abril,  maio e julho  os temas abordados foram: participação da comunidade 

nas atividades sociomanbientais e culturais existentes na comunidade e incentivo  a  novas 

atividades, reciclagem, consumo consciente,  hortas e compostagem nos quintais, participação do 

projeto  As Peregrinas“ (Educação Ambiental), crianças verdadeiros agentes multiplicadores , entre 

outros. 



Entrevistas com convidados da 
comunidade,  alunos,  e 

ambientalistas.   
 

Na foto acima a esquerda: 
apresentação do Projeto Itinerante 

de Educação Ambiental -  As 
Peregrinas -   

Foto acima a direita: apresentação 
de poemas ambientais 

 
 
 



 
 

4ª Coleta de Resíduos Eletrônicos   

• Estão sendo realizadas em média 2 
coletas de eletrônicos por ano.  

• Ao total já conseguimos retirar da 
Península e enviar para a reciclagem 4 
caçambas de resíduos eletrônicos.  



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

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

- Durante o ano letivo as atividades  são 
realizadas  dentro das salas de aula. 
 

- O projeto visa tanto a sensibilização de 
turistas como da comunidade. 



Mutirões ecológicos 
- No período de Março, Abril,  Maio e junho foram realizados 2 mutirões somando 20 mutirões durante 

os anos de 2014-15-16; 

- Os mutirões  tiveram início  em setembro de 2013; 

- Desde o início até o momento presente contamos com a participação de cerca de 315 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 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 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, o que traz grande 

alegria ver que aos poucos,  pais e mães vão se integrando juntos aos filhos, às atividades ambientais 

do projeto “Educação Ambiental“ da Aquerê – APEMA.  

- Um dos indicadores que nos fazem  notar a participação da comunidade, são ruas e acessos ao 

mangue mais limpos e cuidados. 



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

mutirões de limpeza  na praia 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. 



Mutirão de Plantio    
em Barra Grande  
 
• Plantio de 80 mudas de espécies 

nativas; 
• Participação de adultos e crianças 
• Algumas mudas foram “adotadas” 

por moradores. 



Mutirão de  Limpeza de Praia 

• Limpeza nas praias da Ponta do Mutá, 
Três Coqueiros e Taipu de Fora. 

Reunião junto a comunidade e Poder Público  
para tratar da Gestão de Resíduos Sólidos da 

Península  



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.  

• No momento estamos  tendo dificuldade para revender além do vidro  
também o plástico. 

•  O número de catadores também diminui devido a dificuldade de 
comercialização dos recicláveis e  situações  precárias de trabalho. 

• As coletas estão sendo realizadas nos 2º e 4º domingos de cada mês  

Coordenação da Coleta Seletiva e apoio aos 
catadores de materiais recicláveis  da Península  



Coordenação da coleta de materiais 
perigosos  

Durante o período de março, abril e maio e julho foi 

coletado por volta de: 

- 180 litros de óleo de cozinha usado (para produzir 

sabão); 

- 2 galões de lâmpadas fluorescentes usadas; 

- Material eletrônico: Uma caçamba; 

- 2 galões de pilhas e baterias usadas; 

- 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. 



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/

