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Experiência  

 
Ação Intermunicipal de Educação Ambiental: Barco Escola. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item EA7 da Diretiva Educação Ambiental no Ciclo 2015 
do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Despertar para a visão holística de meio ambiente com seus componentes 
biológicos (noção dos ecossistemas costeiros da Mata Atlântica) e sociais 
(ocupação, poluição, desmatamento, aterro e preservação ambiental). Integrar 
alunos dos Municípios de Bertioga e Santos para o conhecimento do ecossistema 
de manguezal, comum às duas localidades. Incentivar valores e atitudes de 
amizade, respeito, cooperação e cuidado com o meio ambiente e com o próximo. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga; 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santos. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – concluída. 
 
 
Descrição 
 
A experiência foi uma extensão do projeto pedagógico Barco Escola “Arca do 
Saber”, que visa promover o sentimento de pertencimento e cuidado em relação ao 
patrimônio histórico, cultural e natural presente em Bertioga. Em parceria com a 
Secretaria de Educação, todas as crianças do 5º ano da Rede Municipal de Ensino 
de Bertioga aprendem, de forma lúdica, participativa e em contato com a natureza, 
sobre o ecossistema de manguezal a bordo de uma chalana (Fundo Estadual de 



Recursos Hídricos). Este projeto pedagógico ocorre em três dias da semana, com 
duas horas de duração. 

Para a experiência pontuada no âmbito do Programa Município VerdeAzul, o 
conteúdo foi desenvolvido no canal que liga Bertioga a Santos, nas proximidades do 
limite entre estes dois Municípios, envolvendo 38 alunos do 5º ano (19 de cada 
Município). 

Por meio da parceria entre os Municípios, buscou-se trabalhar a ideia de que não 
existem fronteiras na natureza e que o ambiente é amplo e integrado, sendo que os 
rios – e o próprio canal – constituem um grande exemplo disto: levam a poluição de 
uma cidade para outras vizinhas, bem como formam o manguezal com o aporte de 
nutrientes e sedimentos. Com base na premissa de que “é preciso conhecer para 
cuidar”, os Municípios de Santos e Bertioga elaboraram uma atividade conjunta para 
expandir o foco para além de onde se mora, ampliando a visão de cuidado com o 
meio ambiente, especialmente com o ecossistema de manguezal, e promovendo 
novas amizades. 

 
Metodologia  
 
Para o planejamento da atividade, foi realizada reunião entre o Chefe de Seção de 
Informações Ambientais – SEIAMB, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Santos – SEMAM, e a Chefe da Seção de Educação Ambiental da Secretaria de 
Meio Ambiente de Bertioga. 
 
A atividade foi organizada, sendo realizada no dia 21 de setembro de 2015 (duas 
horas pela manhã) a bordo do Barco Escola, pelo canal que liga os dois Municípios. 
 
Os alunos da Escola de Ensino Fundamental Giusfredo Santini, de Bertioga, foram 
com o ônibus escolar até a marina, onde fica o Barco Escola, no qual embarcaram 
em direção a Santos, onde encontraram com alunos da Unidade Municipal de 
Educação Judoca Ricardo Sampaio.  
 
De forma a incentivar a participação e integração das crianças, os alunos de 
Bertioga, que já haviam realizado a saída pedagógica pelo projeto Barco Escola 
“Arca do Saber”, ministraram uma aula sobre o ecossistema manguezal, abordando 
temas como água, ciclo da água, Mata Atlântica, solo, flora, fauna e impactos 
ambientais causados por construções, áreas aterradas e poluição. 
 
Todos receberam binóculos para observação mais detalhada da paisagem, 
especialmente da vegetação do manguezal. 
 
Duas atividades práticas possibilitaram grande integração entre as crianças: (i) a 
montagem do avental de histórias, que contou a vida dos únicos três tipos de 
mangues encontrados em Bertioga (mangue branco, mangue vermelho e mangue 
preto); e (ii) o teste de flutuabilidade do propágulo do mangue vermelho, verificando 
se ainda estava viável (boiando na vertical) ou se estava se tornando matéria 
orgânica (inviável, afundando ou boiando na horizontal). 
 
Após a navegação, o Barco Escola voltou ao Portinho de Caruara (em Santos), que 
fica no meio do manguezal, onde ocorreu a dinâmica “Câmera Fotográfica”, visando 
maior integração dos alunos e a fixação dos conceitos trabalhados. As crianças 
formaram duplas (uma de cada Município), sendo que uma assumiu o papel de 
fotógrafo e a outra passou a representar a máquina fotográfica. 



 
O fotógrafo pôde posicionar a “câmera” (que estava de olhos vendados) a procura 
de imagens bonitas e interessantes. Ao acertar uma posição, o fotógrafo dava um 
toque suave no ombro de seu parceiro para a “captação da imagem”, num período 
de aproximadamente cinco segundos. O fotógrafo pôde tirar de cinco a oito fotos, e 
em seguida promoveu-se a troca de papéis. 
 
Ao final, os participantes desenharam a imagem que mais gostaram, oferecendo o 
desenho ao parceiro, como lembrança do trabalho conjunto. 
 
A equipe de Educação Ambiental de Bertioga disponibilizou todo o material utilizado 
(pranchetas, sulfites, lápis de cor, borracha, lápis preto e apontador). 
 
 
Desafio(s) 
 
Encontrar espaço nas agendas das escolas, uma vez que, no período em que se 
realizou a experiência, as unidades escolares já tinham diversas atividades 
programadas. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Integração entre as crianças (no inicio as crianças estavam tímidas, mas, com o 
apoio dos monitores, acabaram integrando-se umas às outras); 
 
- Construção coletiva do conhecimento (a ação foi participativa, valorizando o que 
cada um trazia dentro de si, tornando a experiência acolhedora e prazerosa); 
 
- Vivência prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula (as crianças 
puderam consolidar o conhecimento com esta vivência prática, especialmente sobre 
o ensino de história, geografia e ciências); 
 
- Prática de valores de uma Educação Ambiental significativa e transformadora: 
sentimento de pertencimento a um local (ainda que com ou sem fronteiras 
imaginárias), que desperta para o cuidado com o meio ambiente e com todas as 
formas de vida, além da amizade, respeito e cooperação com o outro; 
 
- Exercício da atenção, do olhar para o belo e da sua manifestação em forma de 
arte. 
 
A experiência no Barco Escola foi significativa devido ao entusiasmo, curiosidade e 
participação das crianças, conforme a Equipe de Educação Ambiental pôde 
perceber. Os professores que estavam a bordo ficaram interessados em fazer mais 
saídas com outros alunos. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Meio Ambiente de Bertioga; 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santos. 
 
 
Beneficiário(s) 



 
Municípios de Bertioga e Santos.  
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
             Crianças do EMEIF Giusfredo Santini (Bertioga) embarcando no Barco Escola 



 
Aluna da EMEIF Giusfredo Santini ensinando sobre o mangue-vermelho com o auxílio da aluna da UME Judoca 
 

 

                  Crianças realizando o experimento com o propágulo do mangue-vermelho 


