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MARECHAL FLORIANO 

NATUREZA Marechal Floriano, detentor de um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica 
do Estado, tem como principal desafio promover ações que promovam o 
desenvolvimento de forma sustentável, garantindo a conservação das espécies e, 
consequentemente, melhoria na qualidade de vida da população. Neste contexto, a 
educação ambiental é, hoje, o principal recurso para que o município possa 
desenvolver suas atividades de forma sustentável, despertando a consciência da 
sociedade de que deve ser atuante no cotidiano administrativo e, também, de em 
todas as ações que envolvem o bem coletivo. É com a certeza de que uma 
consciência crítica e ambientalmente adequada se faz com leitura e estudo que a 
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, por meio das Secretarias de Meio 
Ambiente e Educação, deu início em 2009 ao projeto “Meio Ambiente e Leitura 
Todo o Dia”. Uma iniciativa que visa incentivar o gosto pela leitura e despertar a 
conscientização ambiental coletiva, iniciada pela base, que é onde forma-se a 
personalidade do cidadão. 

 

 Anchieta Rumo ao Futuro 

 

SERRA 

CRIANÇA Promover, difundir e divulgar os valores e a consciência ambiental, através de 
manifestações artístico-culturais, pois estas são bens sociais indispensáveis na 
formação integral da pessoa humana, assim como valorizar a escola como espaço de 
produção de cultura e de conhecimentos. 

 

 Concurso de Teatro Ambiental da Serra 

 

MUQUI 

TRABALHO A feira livre da agricultura familiar destina-se a comercialização de produtos 
hortifrutigranjeiros e produtos das agroindústrias a preços justos diretamente do 
produtor ao consumidor e tem como objetivo gerar trabalho e renda no município, 
promover a inclusão social, incrementar e diversificar a produção agrícola. Tem 
como resultado 54 postos de trabalho diretos, contribuindo para o aumento da 
renda familiar dando condições digna do agricultor a permanecer no campo. 
Atualmente os agricultores com a sua produção diversificada de hortaliças 
conseguem abastecer em torno 50% da demanda local, com alimentos de qualidade 
nutricional livre de produtos químicos. Estes objetivos foram alcançados devidos 
principalmente a integração do poder público e sociedade civil. 

 

 Feira Livre da Agricultura Familiar - Um Incentivo 
Indispensável para a Geração de Trabalho e Renda 
Local 

 

SERRA 

IDOSO Proporcionar à pessoa idosa, através da participação grupal, o desenvolvimento 
e o aprimoramento das potencialidades físicas, intelectuais, criativas e sociais 
promovendo autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

 

 Conviver (Grupo de Idosos) 
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VENDA NOVA DO IMIGRANTE 

NATUREZA As ações propostas são direcionadas à sub-bacia hidrográfica do Córrego Caxixe, 
onde está inserida a comunidade de Vila Dordenone. A Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE) do tipo Biossistema Integrado trata o esgoto produzido por cerca de 
400 pessoas da Vila. Programa de monitoramento do tratamento biológico do 
esgoto vem sendo realizado visando avaliar a eficiência das etapas do tratamento 
para reduzir o impacto do efluente lançado no córrego Caxixe Frio. Recuperar a 
vegetação nativa para garantir a qualidade da água do córrego e a implantação de 
um programa para produção de tilápias, no tanque de algas da ETE. 

 

 Resgate da Qualidade de Vida de uma Comunidade 
Rural: sub-bacia do Córrego Caxixe 

 

 

MONTANHA 

CRIANÇA O propósito do Projeto é oferecer diferentes alternativas para que crianças e 
adolescentes desenvolvam suas inteligências e atinjam seus objetivos de ocupação 
adequados ao seu espectro particular de inteligência. O Projeto em questão oferece 
aulas de: xadrez, capoeira, ballet e Jazz, espanhol, teclado, flauta doce, arte e 
reciclagem, desenho, coral, banda musical e marcial, teatro amador, em turno 
oposto aos das aulas regulares.  

 

 Projeto Educacional “Daniela Carvalho Baltar 
Pereira” 

 

VITÓRIA 

TRABALHO Com o objetivo utilizar a robótica educativa para elevar os padrões de 
conhecimento e domínio tecnológico para melhoraria da qualidade de vida pessoal 
e sócio-ambiental.  

 

 Tecnologia e Talento em Robótica Educativa 
 

CASTELO 

IDOSO Promover encontro entre idosos, através do desenvolvimento de atividades 
planejadas e sistematizadas; possibilitar ao idoso maior integração em grupo 
social; propiciar tranqüilidade aos familiares dos idosos, durante o período que os 
mesmos estiverem no espaço; prevenir patologias causadas pela falta de 
atividades laborativas e pelo isolamento social; propiciar aos idosos, através da 
equipe técnica, aprofundamento teórico relacionado a questões do 
envelhecimento. 

 

 Terceira Idade Ativa - Centro de Convivência "Santa 
Luísa de Marilac" 
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GUARAPARI 

NATUREZA Visando a efetividade da norma e considerando a quantidade de resíduo produzido 
no município que é destinado de forma incorreta, envolvido entre o lixo doméstico 
comum, esta Secretaria desenvolveu o Programa Municipal de Coleta Seletiva de 
Pilhas e Baterias. 

 

 Programa Municipal de Coleta Seletiva de Pilhas e 
Baterias 

 

SANTA MARIA DE JETIBÁ 

CRIANÇA O Município de Santa Maria de Jetibá possuía uma grande incidência de trabalho 
infantil, de evasão escolar, além de Índice de Desenvolvimento Escolar baixo. O 
Programa foi criado a partir da necessidade de ofertar atividades a crianças e 
adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é proporcionar a 
todos munícipes de 7 á 17 anos uma educação complementar em valores morais, 
sociais e cristão em contra - turno escolar e em várias localidades do município. 

 

 Bom de Bola - Educando pelo Esporte 

 

SÃO DOMINGOS DO NORTE 

TRABALHO A criação de um espaço acolhedor onde o município pudesse desenvolver sozinho 
ou em parceria projetos destinado a educação profissional e a inclusão digital de 
pessoas membros dos programas bolsa família do governo federal, por serem 
aquelas comprovadamente carentes. O local será do desenvolvimento de projetos 
que busquem dar ao cidadão a oportunidade de adquirir conhecimentos formais 
para uma vida voltada ao resgate de sua cidadania através do trabalho. 

 

 Centro de Treinamento e Formação Profissional e 
Inclusão Social 

 

VENDA NOVA DO IMIGRANTE 
IDOSO Participar e contribuir no processo de re-socialização dos idosos de nosso município, 

respeitando sua condição particular e limitações e assegurar-lhes o gozo dos direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana.  Grupo Conviver 

 

 

 


