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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Celebramos	  onze	  meses	  de	  muito	  trabalho	  realizado,	  
muitos	  frutos	  colhidos	  e	  um	  enorme	  potencial	  de	  
evolução	  desse	  projeto,	  de	  união	  e	  cooperação	  entre	  
nós,	  da	  sociedade	  civil	  organizada	  com	  a	  comunidade,	  
com	  os	  parceiros,	  com	  o	  poder	  público.	  
	  
Já	  ultrapassando	  a	  marca	  de	  13	  TONELADAS	  de	  resíduos	  
e	  micro-‐lixo	  recolhidos	  das	  ruas	  e	  praias	  –	  sem	  contar	  
todos	  os	  outros	  resíduos	  que	  estão	  sendo	  reRrados	  das	  
lixeiras	  ecológicas	  da	  vila.	  Temos	  a	  plena	  certeza	  de	  que	  
o	  trabalho	  é	  relevante	  e	  impacta	  nossa	  comunidade,	  
posiRvamente,	  dia	  após	  dia.	  
	  

Nesse	  ciclo	  específico	  lidamos	  com	  muitas	  chuvas	  que	  dificultaram	  o	  
trabalho	  da	  limpeza	  das	  áreas	  críRcas	  e	  do	  trabalho	  porta	  a	  porta,	  no	  
entanto,	  propiciou	  o	  andamento	  de	  algumas	  aRvidades	  de	  
planejamento	  e	  reorganização	  de	  agendas	  escolares	  para	  esse	  
segundo	  semestre.	  
	  
Entre	  oficinas	  e	  palestras,	  reuniões	  escolares,	  melhorias	  em	  nossos	  
procedimentos	  e	  nos	  serviços	  prestados	  por	  nossos	  colaboradores,	  
passamos	  esse	  ciclo	  preparando	  algumas	  ações	  que	  terão	  destaques	  
no	  próximo	  mês,	  mês	  de	  aniversário	  de	  um	  ano	  de	  projeto.	  	  
	  
Temos	  imenso	  orgulho	  de	  ser	  a	  mudança,	  de	  ser	  parte	  desse	  projeto.	  
De	  prestar	  um	  serviço	  tão	  significaRvo	  à	  nossa	  península,	  ao	  nosso	  
pequeno	  pedaço	  de	  natureza	  viva,	  abundante.	  	  
	  
Em	  cooperação,	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  LIXEIRAS	  MADEIRA	  
PLÁSTICA	  -‐	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  -‐	  
PEV	  EDUCATIVO	  

Em	  meio	  a	  muita	  chuva	  –	  que	  caiu	  ainda	  um	  tanto	  mais	  que	  o	  
previsto	  para	  o	  período	  prejudicou	  a	  programação	  de	  algumas	  
aRvidades	  previstas	  como	  a	  instalação	  das	  novas	  placas	  das	  
lixeiras	  de	  praia	  apadrinhadas	  e	  a	  promoção	  de	  oficinas	  abertas.	  
Concluímos	  a	  pintura	  de	  algumas	  lixeiras	  já	  montadas	  e	  
instalamos	  uma	  nova	  lixeira	  próximo	  a	  Ponta	  do	  Mutá	  e	  Taipu	  de	  
Fora,	  pontos	  essenciais	  para	  reforçar	  conscienRzação	  ambiental.	  
	  
Foi	  possível,	  também,	  concluir	  a	  pintura	  da	  área	  do	  PEV	  
educaRvo.	  Essa	  área	  ao	  lado	  da	  biblioteca	  comunitária	  é	  uma	  área	  
de	  grande	  movimento,	  e,	  para	  comemorar	  nosso	  um	  ano	  de	  
projeto,	  bolamos	  uma	  ação	  para	  tornar	  esse	  PEV	  educaRvo,	  bem	  
aRvo!	  E	  também,	  um	  símbolo,	  um	  marco	  em	  nosso	  projeto,	  um	  
“ponto	  de	  esclarecimento”	  para	  turistas	  e	  moradores	  do	  por	  quê	  
estamos	  fazendo,	  o	  quê	  estamos	  fazendo	  e	  quem	  somos	  os	  
realizadores.	  	  	   Instalação	  de	  lixeira	  de	  praia.	  



Abaixo,	  o	  projeto	  atual	  do	  PEV	  e	  ao	  lado,	  uma	  simulação	  de	  
como	  propomos	  implementá-‐lo	  para	  a	  celebração	  de	  um	  ano	  
de	  projeto,	  programada	  para	  final	  de	  agosto.	  
	  



Uma	  outra	  implementação	  recomendada,	  pequenas	  coberturas,	  discretas	  mas	  eficientes	  para	  as	  lixeiras	  ecológicas.	  Escolhemos	  
adotar	  lixeiras	  sem	  tampa,	  pois,	  de	  acordo	  com	  nossas	  pesquisas,	  a	  tampa	  mostrou-‐se	  frágil,	  ineficiente	  por	  limitar	  o	  tamanho	  do	  
resíduo	  descartado	  e	  colaborar	  para	  o	  aumento	  de	  resíduos	  descartados	  no	  chão,	  no	  entorno.	  Com	  a	  boca	  da	  lixeira	  aberta,	  esse	  
descarte	  indevido	  não	  é	  tão	  frequente,	  mas	  a	  chuva	  prejudica	  um	  pouco	  a	  qualidade	  de	  alguns	  recicláveis,	  e	  um	  peso	  maior	  nos	  
sacos	  de	  resíduos	  orgânicos.	  	  

Imagem	  meramente	  ilustraTva	  



Montagem,	  pintura	  e	  instalação	  de	  lixeiras	  de	  praias.	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
OPERACIONAL	  
LIMPEZAS	  



2.1	  LIMPEZAS	  NAS	  LIXEIRAS	  
ECOLÓGICAS,	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  
E	  LIMPEZA	  DE	  PRAIAS	  E	  RUAS	  

Mais	  uma	  vez,	  reconhecemos	  e	  destacamos	  a	  vocês,	  nossos	  parceiros	  
da	  APEMA	  o	  grande	  trabalho	  realizado	  pela	  nossa	  dupla	  de	  agentes	  
ambientais.	  Foi	  um	  ciclo	  di^cil,	  enfrentar	  frio	  e	  chuva,	  porém,	  
providos	  de	  todos	  os	  aparatos	  de	  segurança	  do	  trabalho,	  executaram	  
o	  trabalho,	  consistentemente.	  Foram	  quase	  duas	  toneladas	  de	  
resíduos	  reRrados	  das	  ruas	  e	  praias!	  
	  
ReRramos	  das	  lixeiras	  ecológicas	  da	  vila	  uma	  quanRdade	  esRmada	  em	  	  
meia	  tonelada	  de	  resíduos.	  A	  separação	  na	  fonte	  está	  sendo	  
progressiva,	  mas	  nossa	  abordagem,	  que	  integra	  educação	  ambiental	  
para	  conscienRzar	  e	  sensibilizar	  e	  oferece	  meios	  práRcos	  para	  reforçar	  
essa	  importante	  mensagem	  da	  separação	  dos	  resíduos	  são	  os	  pontos	  
fortes	  de	  nosso	  projeto.	  





Limpeza	  de	  poda	  em	  parceria	  com	  Prefeitura	  



Em	  onze	  meses	  de	  trabalho,	  e	  dez	  
meses	  em	  campo,	  reRramos,	  em	  
média,	  uma	  tonelada	  e	  meia	  de	  
resíduos	  por	  mês,	  conseguindo,	  
inclusive,	  separar	  mais	  da	  metade	  
desses	  resíduos,	  e	  os	  encaminhar	  
diretamente	  aos	  catadores.	  
	  
Observou-‐se	  nesse	  ciclo	  que	  as	  
lixeiras	  de	  pneus	  também	  estão	  
sendo	  bem	  geridas	  por	  seus	  
padrinhos	  e	  madrinhas,	  não	  houve,	  
até	  o	  final	  desse	  período,	  nenhuma	  
intercorrência	  detectada.	  Planejamos	  
promover	  esses	  padrinhos	  e	  
madrinhas	  durante	  os	  próximos	  
ciclos,	  para	  fortalecer	  esse	  vínculo	  
estabelecido	  e	  para	  moRvar	  novos	  
colaboradores.	  	  







3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  COMUNIDADE	  

Conversar	  está	  sendo	  uma	  
incrível	  ferramenta	  de	  
transformação.	  	  Através	  das	  
visitas	  porta	  a	  porta	  acessamos	  
mais	  inRmamente	  as	  pessoas,	  
colhemos	  importantes	  dados	  
sobre	  os	  comportamentos	  e	  
aspirações	  ecológicas	  da	  
comunidade.	  	  
	  
SenRmos	  a	  necessidade	  de	  
promover	  um	  grande	  evento	  
público	  para	  reunir	  a	  
comunidade,	  valorizar	  o	  
trabalho	  que	  foi	  feito	  até	  agora,	  
conectar	  pessoas,	  esRmular	  a	  
organização	  de	  pequenos	  
grupos	  para	  ações	  coleRvas,	  
ações	  de	  ruas	  e	  bairros.	  	  
	  

1.	  Comerciante	  Marcio	  adotando	  a	  lixeira.	  	  2.	  Instalação	  da	  lixeira	  na	  Praia	  –	  senTdo	  Ponta	  do	  Mutá	  
	  

1.	  	   2.	  	  



1.	  Nalva,	  que	  separa	  seu	  óleo	  de	  
cozinha	  e	  os	  encaminha	  para	  

produtores	  de	  sabão.	  2.	  Orgulhosa	  
com	  seu	  pé	  de	  Cacau	  que	  ela	  

mesma	  plantou.	  	  	   1.	  	   2.	  	  

Percebemos	  que	  a	  
comunidade	  compreende	  
cada	  vez	  mais	  a	  
importância	  do	  projeto,	  a	  
importância	  da	  redução	  
de	  consumo,	  separação	  
de	  resíduos	  na	  fonte,	  
levando	  muitos	  a	  
aderirem	  à	  coleta	  
seleRva.	  
	  
Avaliamos	  ser	  importante	  
obter	  um	  recurso	  para	  a	  
promoção	  dessa	  
confraternização.	  



Visita	  aos	  comércios	  de	  Barra	  Grande	  



3.2	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NAS	  ESCOLAS	  

O	  recesso	  escolar	  foi	  curto	  e	  a	  volta	  das	  
férias	  trouxe	  ,	  também,	  algumas	  mudanças	  
de	  administração,	  na	  parte	  da	  diretoria	  e	  
de	  alguns	  professores	  que	  acabou	  por	  
interferir	  na	  programação	  planejada.	  
	  
Na	  escola	  estadual	  Clemente	  Mariane	  
haverá	  uma	  reforma	  –	  sem	  data	  de	  início	  
definida,	  	  e	  por	  isso,	  estamos	  revendo	  a	  
programação.	  Haverá	  manuseio	  de	  
cimento,	  operários,	  etcs,	  então	  nossa	  
solução	  será	  trabalhar	  hortas	  suspensas,	  
lixeiras	  e	  compostagem;	  mas	  ainda	  
estamos	  em	  processo	  de	  reuniões	  com	  a	  
diretoria,	  o	  secretário	  de	  educação,	  o	  
grêmio	  estudanRl,	  para	  poder	  desenrolar	  
essas	  questões.	  
	  
	  

Transformação	  de	  hábitos	  via	  educação	  ambiental!	  Como	  preservar	  e	  zelar	  pelo	  entorno	  escolar.	  



1.	  Canteiro	  de	  ervas	  medicinais.	  2.	  Reunião	  com	  Secretário	  da	  	  Educação,	  
referente	  a	  reforma	  do	  prédio	  da	  Escola	  Clemente	  Mariane.	  3.	  Apresentação	  

do	  projeto	  nas	  salas	  da	  escola	  Rui	  Barbosa-‐	  Fundamental	  I	  
	  
	  	  	  

Iniciados	  os	  trabalhos	  na	  escola	  Rui	  Barbosa,	  houve	  grande	  
movimento	  de	  alunos	  do	  fundamental	  1,	  empolgados	  em	  
parRcipar	  das	  ações	  propostas	  pelo	  projeto.	  	  A	  recepRvidade	  foi	  
boa	  também	  entre	  os	  alunos	  de	  educação	  infanRl.	  É	  um	  lindo	  
campo	  de	  potencialidades	  que	  merece	  todo	  nosso	  cuidado	  e	  
atenção.	  
	  
Ao	  entrar	  nas	  escolas,	  observamos	  os	  espaços	  para	  propor	  
melhorias	  que	  acentuem	  o	  comportamento	  ecológico.	  
Conjuntamente,	  remodelamos	  alguns	  espaços	  da	  escola	  para	  
trabalhar	  os	  canteiros	  e	  hortas,	  e	  estamos	  focando	  também,	  parte	  
de	  nosso	  tempo	  com	  os	  alunos,	  conversando	  sobre	  os	  resíduos	  e	  o	  
micro-‐lixo.	  	  
	  
Há	  focos	  de	  micro-‐lixo	  dentro	  da	  escola,	  como	  papéis	  de	  balas,	  
canudos	  de	  pirulitos	  e	  outros	  pequenos	  descartes.	  Houve,	  
também,	  mudança	  de	  coordenação	  e	  direção	  e	  parte	  do	  ciclo	  foi,	  
também,	  para	  alinhar	  nossa	  proposta	  com	  as	  propostas	  da	  escola.	  

1.	  	  

2.	  	  

3.	  	  



1.	  Educação	  Ambiental	  com	  Merendeiras,	  na	  compostagem.	  
2	  e	  3.	  Hora	  da	  Merenda.	  	  

1.	  	  

2.	  	   3.	  	  

Na	  escola	  Maria	  Amélia,	  houve	  também	  mudanças	  no	  
corpo	  administraRvo	  e	  os	  projetos	  estão	  travados.	  A	  escola	  
demiRu	  a	  professora	  de	  educação	  ambiental,	  e	  somente	  
nessa	  semana,	  um	  novo	  professor	  foi	  nomeado.	  Durante	  
esses	  processos,	  não	  podemos	  interferir,	  mas	  
acompanhamos	  de	  perto,	  oferecemos	  nosso	  suporte	  para	  
que	  o	  programa	  e	  compromissos	  assumidos	  com	  os	  jovens	  
seja	  manRdo.	  
	  
De	  nossa	  parte,	  como	  representantes	  do	  projeto	  e	  como	  
associação	  comunitária,	  não	  vamos	  deixar	  nossos	  jovens	  
desamparados,	  estamos	  parRcipando	  de	  todas	  as	  reuniões	  
que	  somos	  informados,	  para	  reiterar	  a	  importância	  da	  
educação	  ambiental	  na	  agenda	  escolar.	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



Após	  aprovação	  do	  conteúdo,	  enviamos	  o	  BoleRm	  
InformaRvo	  durante	  esse	  ciclo	  e	  temos,	  com	  esse	  
Rpo	  de	  ação,	  recebido	  muitas	  felicitações,	  
reconhecimento	  e	  apoio.	  
	  
Conforme	  mencionado	  no	  úlRmo	  relatório,	  temos	  
uma	  série	  de	  posts	  planejados	  para	  o	  final	  de	  
julho,	  em	  relação	  às	  lixeiras	  de	  pneus	  e	  padrinhos.	  
Para	  agosto,	  com	  menos	  chuvas	  na	  península,	  
vamos	  instalar	  as	  novas	  sinalizações,	  promover	  o	  
PEV	  educaRvo	  com	  mais	  divulgação	  online	  e	  
organizar	  um	  evento	  celebraRvo	  de	  um	  ano	  de	  
projeto.	  
	  
Será	  muito	  importante	  essa	  comemoração,	  visto	  
que	  movimentamos	  muita	  energia,	  muitas	  ações,	  
requisitamos	  muito	  apoio	  coleRvo.	  SenRmos	  que	  
renovar	  as	  esperanças,	  as	  moRvações,	  marcar	  
essa	  grande	  conquista,	  de	  perseverar,	  de	  
desenvolver	  um	  projeto	  dessa	  magnitude	  sem	  
intercorrências	  graves	  merece	  ser	  celebrada.	  
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Placas	  PEV	  e	  ComemoraTva	  

Imagem	  meramente	  ilustraTva	  



Imagem	  meramente	  ilustraTva	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  


