
 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

Identificação do proponente 

 

Nome da OSC: Instituto de Ensino Pesquisa e Preservação Ambiental Marcos Daniel 

CNPJ: 07.003.928.0001/79 Endereço: Rua Fortunato Ramos 

Complemento:  123 Bairro: Santa Lúcia  CEP: 29055-290 

Telefone: (27) 988272334 Telefone: (27) 998183188 Telefone:  

E-mail: yhuri@institutomarcosdaniel.org.br Site: www.imd.org.br  

Dirigente da OSC: Marcelo Renan de Deus Santos 

CPF: 830.361.306-59 RG: 948.173  Órgão Expedidor: SSP/ES 

Endereço do Dirigente: Rua Amélia Tartuce Nasser, 150, Apt 401, Jardim da Penha, Vitória-ES, CEP 29.060-110 

 

Dados do projeto 

 

Nome do Projeto: O incrível universo dos jacarés da Mata Atlântica - Projeto Caiman nas escolas  

Linha temática: Fauna Silvestre 

Local de realização: Escolas do município da Serra (CMEI e EMF) Período de realização: 1 ano 

Horários de realização: Turno 

matutino e Vespertino 
 

Nome do responsável técnico do projeto: Marcelo Renan de Deus 

Santos No do registro profissional: CRMV-ES 361 

Valor total do projeto: 30.000,00 reais 

 

http://www.imd.org.br/


 

 

Currículo e Histórico Institucional (experiências de atuação na área, parcerias anteriores) 

 

O Instituto Marcos Daniel, fundado em 2004, é reconhecido pelo ministério da justiça como uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Publico (OSCIP). É uma associação civil sem fins lucrativos situada em Vitória – ES, possuindo também tem atuação em outros estados. A 

instituição tem como objetivo promover a conservação da biodiversidade, por meio de projetos de conservação, educação ambiental, pesquisas, 

eventos técnico-científicos e consultorias técnicas. O Instituto estuda a interface entre a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, 

promovendo pesquisa e a conservação da biodiversidade no Brasil sob a ótica da medicina da conservação. Possui uma equipe transdisciplinar 

formada por médicos veterinários, biólogos e outros profissionais com alto grau de capacitação, mestres e doutores. Hoje em dia desenvolve 

projetos de pesquisa e conservação de quelônios, crocodilianos e mastofauna. 

 

Atualmente a organização desenvolve 4 grandes programas de conservação, são eles:  

 

Projeto Caiman: Programa de conservação referência na América do Sul em conservação dos jacarés brasileiros, o Projeto Caiman atua em 

diferentes frentes para a proteção dos jacarés e da Mata Atlântica no Brasil. 

 

Projeto Chelonia Mydas: O Projeto Chelonia Mydas monitora o impacto de poluentes sobre as tartarugas -marinhas brasileiras. 

 

Projeto Simbora pro Parque: Atualmente as unidades de conservação (UC) – parques e reservas – são uma das principais 

estratégias de conservação de biodiversidade, pois conseguem proteger integralmente diferentes ecossistemas e espécies. 

Através do Projeto Simbora Pro Parque, o IMD promove visitas guiadas à unidades de conservação brasileiras, que exploram o potencial de uso 

pedagógico dessas áreas como trilhas interpretativas e a realização de dinâmicas em um ambiente descontraído e divertido. 

 

Projeto Saíra-apunhalada: O Projeto Saíra é uma iniciativa do IMD e tem como objetivo a pesquisa e conservação desta incrível espécie de ave 

endêmica da região das montanhas capixabas. 



 

 

 

O Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica é um projeto inovador de pesquisa e conservação do Jacaré-do-papo-amarelo no Espírito Santo. 

Frente ao impacto que as atividades humanas impõem sobre as populações de Jacaré-dopapo-amarelo no Brasil e a necessidade crescente de 

informação científica sobre a espécie, o Projeto Caiman atua no desenvolvimento de pesquisas inéditas para dar apoio as ações 

conservacionistas no Espírito Santo. O projeto, que hoje é uma referência nacional em conservação, visa conhecer mais sobre a vida dos jacarés, 

sua saúde e a homeostasia dos ambientes de ocorrência do jacaré do-papo-amarelo para conservar a espécie e a Mata Atlântica. O Projeto 

Caiman já é conhecido Brasil e no exterior como uma referência em pesquisa e conservação de Jacarés. As atividades incluem o desenvolvimento 

de pesquisas, educação ambiental e formação de jovens pesquisadores que aprendem a ser cientistas com a equipe do projeto (programa de 

iniciação científica). Trata-se de um projeto pioneiro, fundamental para a conservação da biodiversidade capixaba, pois conservando os jacarés 

também protegemos as demais espécies que co-habitam o mesmo ambiente. Através do uso do jacaré como uma espécie bandeira, o Projeto 

tem o objetivo de promover a conservação dos crocodilianos e da Mata Atlântica como um todo. A sua atuação é baseada em 6 pilares:  

 

• Pesquisa aplicada a conservação. 

• Desenvolvimento sustentável do Brasil.  

• Formação de jovens pesquisadores. 

• Educação e sensibilização ambiental.  

• Resgate e reabilitação de jacarés em área de risco. 

• Políticas públicas para a conservação 

 

A educação ambiental é um dos pilares mais fortes no Projeto Caiman, pois é a interface direta com a sociedade e seus conflitos socioambientais. 

Para a execução das atividades, desde 2014, uma parceria com a ArcelorMittal Tubarão ocorre. Nos últimos 5 anos, 66.369 pessoas foram 

alcançadas diretamente através do programa de educação ambiental e difusão científica.  

 



 

 

Desde 2018, o Projeto Caiman desenvolve um programa de educação e sensibilização ambiental nas escolas do município da Serra, programa 

desenvolvido em parceria com a ArcelorMittal Tubarão e apoio da prefeitura municipal da Serra. No primeiro ano (2018) foram atendidadas 

escolas municipais de ensino fundamental do município da Serra, totalizando 3415 discentes sensibilizados com a conversação dos jacarés, dos 

remanecentes florestais e corpos d’água do município.  

 

Apresentação e Descrição do Objeto 

 

A proposta de educação ambiental “O Incrível universo dos jacarés da Mata Atlântica – Projeto Caiman nas escolas” vem à 

tona para conscientizar e sensibilizar sobre a causa ambiental na rede municipal de ensino da Serra. Promover a mudança sobre o olhar socio-

ambiental  nos discentes é necessário, construindo então uma rede interdisciplinar com o objetivo de formar cidadãos críticos e autônomos 

tomadores de decisões ecologicamente corretas.  As iniciativas possuem como foco transcer o ambiente escolar, atingindo tanto funcionários, 

quanto  família, quanto o bairro no qual a escola se encontra, multiplicando as informações de Educação Ambiental implementadas em âmbito 

escolar.  

 

Público Alvo – Se necessário, a depender do tipo de projeto 

 

Previsão (quantitativo detalhado) 

 

( X ) Crianças 

( X ) Adolescentes 

(  ) Adultos 

(    ) Terceira Idade 

(    ) Outro - Especificar 

 

 



 

 

 

Justificativa do projeto (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 

realidade e o projeto e metas a serem atingidas) 

 

Dentre as formações florestais, a Mata Atlântica foi a mais antiga estabelecida, sendo hoje considerada uma das florestas imponentes do mundo, 

com fauna e flora característica, rica em diversidade de espécies e ecossistemas. Com uma área total de 1.481.946 km², sua vegetação encontra-

se hoje formada por pequenos fragmentos desconectados. A Mata Atlântica se distribui por dezessete estados os quais 14 são costeiros, sendo o 

Espírito Santo, localizado no Sudeste do Brasil um dos estados brasileiros incorporados no Domínio Atlântico.  

Segundo a SOS Mata Atlântica a Serra foi o município brasileiro com maior taxa de desmatamento entre 2013 a 2014.Devido ao trabalho do 

Projeto Caiman, é sabido que o Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) encontra-se ameaçado de extinção no Espírito Santo. Dentre os 

diferentes fatores que ameaçam a manutenção desta espécie chave do ecossistema em seu ambiente natural, a perda de habitat tem destaque, 

historicamente um forte vetor de extinção das populações de jacarés-de-papo-amarelo no ES.  

Quando se trata de conservação de jacarés, o município da Serra- ES possui destaque no cenário estadual, pois é o município que possui a maior 

população de jacarés-de-papo-amarelo do ES, e, portanto, grande responsabilidade para com a conservação da espécie e seus ambientes 

naturais. Neste contexto, a educação ambiental como ferramenta transformadora da percepção socioambiental dos discentes nas escolas do 

município da Serra é fundamental para a conservação da biodiversidade do município.  

A educação ambiental e seus alicerces revelam-se potentes em produzir modos de ser e estar no mundo. A maneira como percebemos a natureza 

é enviesada pelos discursos, enunciações e acontecimentos que modelam, controlam e regulam a nós, sujeitos desse tempo. Buscar a educação 

como ferramenta geradora de conhecimento é parte constituinte do processo sócio econômico moderno. O planeta está mergulhado em uma crise 

ambiental construída sobre vigas antropocêntricas. É através de uma perspectiva fundamental, sobretudo no que tange o conceito de 

sustentabilidade, que a E.A. torna-se uma possibilidade de perceber e conhecer o relacionamento do ser humano com o mundo, abrindo espaço 

à reflexão do discurso de natureza que foi construído.  Para além dos muros teóricos é como descortinar uma educação que leve ao conhecimento 

sobre o meio ambiente, sua estrutura, suas leis e seu funcionamento a partir de uma conscientização derivada da crescente preocupação com os 



 

 

problemas ambientais. Essa percepção perpassa a importância do tema no contexto atual e sua relação com a sociedade; torna-se condição 

básica para alterar um quadro crítico, perturbador e desordenado, recheado de crescente degradação socioambiental, ao buscar amalgamar uma 

sociedade sustentável que privilegie a racionalidade e o saber socioambiental.  

Portanto este projeto apresenta uma proposta de continuidade e ampliação do programa de Educação Ambiental do Projeto Caiman desenvolvido 

nas escolas do município da Serra- ES, gerando benefícios expressivos para o ensino e a conservação da diversidade biológica do município. 

 

 

Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos) 

 

O projeto “O incrível universo dos jacarés da Mata Atlântica - Projeto Caiman nas escolas” possui como objetivo formar discentes críticos, 

autônomos e tomadores de decisões ecologicamente corretas e sensibilizados para a causa da conservação dos jacarés e da Mata Atlântica. 

A iniciativa possui como meta atender 20 escolas.  

Meta 1: 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental  

Meta 2: 10 Centros Municipais de Educação Infantil.  

 

Descrição do projeto e dos parâmetros objetivos a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas 

 

A iniciativa “O incrível universo dos jacarés da Mata Atlântica - Projeto Caiman nas escolas” trata-se de um Programa de Educação Ambiental 

desenvolvido nas escolas do município da Serra, no qual serão abordados temas relacionados a conservação do Jacaré-de-papo-amarelo 

(Animal símbolo da biodiversidade capixaba) e seus ambientes naturais do município da Serra.  



 

 

Para a aferição do cumprimento das metas, o parâmetro a ser utilizado será o cumprimento das atividades nas escolas do município. Este, pode 

ser acompanhado e monitorado pelos técnicos e colaboradores da Prefeitura Municipal da Serra através de relatórios (com fotos e vídeos em 

anexo) além de visitas monitoradas as escolas durante o desenvolvimento das atividades.  

 

Metodologia (forma de execução do projeto e de cumprimento das metas a ele atreladas) 

 

Ao longo de 1 ano letivo serão atendidas um total de 20 escolas, destas 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 10 Centros Municipais 

de Educação Infantil. A realização das atividades de educação ambiental consiste em um plano de trabalho elaborado para dois dias em cada 

escola comtemplada. Com o objetivo de atender diversos públicos, metodologias diferenciadas são utilizadas como instrumento de ensino.  

 

A metodologia abordada para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) será dividida em duas frentes de atuação: 1) teatro de fantoches 

e 2) Amostras de vídeos sobre o Projeto Caiman, elaboração de texto sobre a compreensão do teatro, pintura da máscara do jacaré, montagem 

de quebra-cabeça e jogo da memória. Utilizando-se dois fantoches: a Jacaroá (jacaré feminino) e um ser humano, a peça intitulada como “A vida 

do Jacaré” será ministrada. 

 

O roteiro da peça abordará o ambiente que vivem os jacarés (Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Pampa, Cerrado e Caatinga), as espécies de 

jacaré no mundo e no Brasil, a alimentação, reprodução, o esqueleto e principais ameaças ao animal. Será dado foco a história natural e 

conservação do jacaré-de-papo-amarelo, espécie símbolo da biodiversidade do ES, na qual encontra-se ameaçada de extinção, além de seu 

ambiente e problemas relacionados a pressão antrópica sobre os remanecentes florestais do município da Serra. 

Além dos fantoches, esqueletos, maquetes e fotografias serão utilizadas. Inserir o lúdico é um fator primordial nesta metodologia, visto que, o 

desenvolvimento da criança ocorre a partir da diversão.  

 



 

 

A metodologia abordada para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental  (EMEF) será desenvolvida em auditório ou no pátio da instituição. 

No primeiro momento ocorrerão amostras de vídeo sobre o Projeto Caiman, evidenciando os trabalhos realizados para a conservação da 

natureza. Posteriormente,  acontecerá um circuito de educação ambiental com totens educativos, fotografias, maquetes e esqueletos 

evidenciando temas além dos jacarés como a Mata Atlântica e a caça ilegal. Além disso, jogos de “Ajude o Jacaré” (um jogo de tabuleiro em 

grande escala), “Jacaré Quente” (atividade com perguntas e respostas elaboradas com pelúcia de jacaré propondo trabalhar a coletividade e 

coordenação motora), quebra-cabeça e jogo da memória.  

 

Previsão de Atendimentos/Público 

 

Ao longo de 1 ano letivo serão atendidas um total de 20 escolas, destas 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental e 10 Centros Municipais 

de Educação Infantil.  

Deste modo, ao término do projeto, espera-se o resultado de 7.000 discentes sensibilizados e envolvidos com a conservação dos jacarés e 

remanecentes florestais do município. 

 

 

Cronograma de realização do projeto (forma de execução do projeto e de cumprimento de metas a ele atreladas) 

Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade Valor R$ Data início Data término 

Meta 1 
10 Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental 
Escolas 10 15.000,00 01/11/2019 31/05/2020 

Meta 2 10 Centros Municipais de Educação Infantil. Escolas 10 15.000,00 01/06/2020 01/11/2020 

 

 



 

 

Cronograma de receitas e despesas 

Periodicidade (semana, 

mês, ano...) 
Receitas (descrição) Valor (R$) Despesas (descrição) Valor (R$) 

Semestral (2 parcelas) 
Parcela convênio 

(Semestreal) 
15.000,00 - - 

Mensal (12 meses) - - Educador 500,00 

Mensal (12 meses) - - Bolsa estagiário 1800,00 

Mensal (12 meses) - - Combustível 200,00 

 Total R$ 15.000,00 Total R$ 2.500,00 

 

 

Plano de divulgação 

 

As atividades desenvolvidas pelo projeto serão divulgadas através do site, midias sociais e será produzido um vídeo documentário de 3 minutos 

sobre o projeto “O incrível universo dos jacarés da Mata Atlântica - Projeto Caiman nas escolas”, desenvolvido em parceria com a prefeitura 

municipal da Serra.  

Além desta, o setor de comunicação e difusão científica do Instituto Marcos Daniel irá gerar 3 materias de mídia espontânea a nível estadual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRAPARTIDA (apenas se houver) 

 

Especificação Descrição detalhada de cada item 
Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

MATERIAL 

 

Veículo 4x4  1 veículo 1 70.000,00 70.000,00 

Totens ludicos  1 toten 4 300,00 1.200,00 

Jogos didáticos  1 Jogo 4 1.000,00 4.000,00 

Chapéus de jacaré 1 chapéu 30 40,00 1.200,00 

Teatro de fantoches  1 teatro 1 3.000,00 3.000,00 

 Sub total de materiais: R$79.400,00 

SERVIÇOS 

Contabilidade 
1 profissional de 

ciências contábeis 
1 12.000,00 12.200,00 

Profissional Mestre em Ciência Animal 1 Profissional Msc 1 24.000,00 24.000,00 

 Sub total de serviços: R$36.000,00 

    Total geral: R$115.400,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Cargo 
Carga 

horária 
Remuneração 

INSS 

Patronal 
FGTS 

Outros 

encargos 

(descrever) 

Custo 

total 

1 Estagiário 6 500,00   Estágio 6.000,00 

 
TOTAL: 

R$0,00 

TOTAL: 

R$0,00 

TOTAL: 

R$0,00 
6.000,00 

 

 

 

MATERIAIS E SERVIÇOS 

Especificação 
Descrição detalhada 

de cada item 

Unidade de 

medida 
Quantidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

MATERIAL 

Combustível Litros 600 4,00 2.400,00 

  
Sub Total de 

Materiais 
 R$ 2.400,00 

SERVIÇOS 

Educador Ambiental meses 12 meses 1.800,00 21.600,00 

  
Sub Total de 

Serviços 
 21.600,00 

   Total Geral: R$ 30.000,00 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Rubricas 1a parcela 2a parcela TOTAL 

Recursos 

Humanos 
3.000,00 3.000,00 6.000,00 

Material 1.200,00 1.200,00 2.400,00 

Serviços 10.800,00 10.800,00 21.600,00 

TOTAL 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

Contrapartida 57.700,00 57.700,00 115.400,00 

TOTAL 72.700,00 72.700,00 145.400,00 

 

 

Equipe Executora 

 

Doutor em Ecologia de Ecossistemas, Marcelo Renan de Deus Santos – currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/1891532894405292 

 

Mestre em Ciência Animal, Yhuri Cardoso Nóbrega – currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/2984740656146536 

 

Educador ambiental à contratar 

 

Estagiário de biologia à contratar 

 

 

 



 

 

Parceiros (caso haja) 

 

Instituto Últimos Refúgios  

 

Avaliação dos Resultados 
 

Os resultados serão avaliados atravez de relatório final apresentado de acordo com plano de trabalhos e metricas de avaliação estabelecidas 

pelo projeto. 

 

Referências Bibliográficas (caso haja) 

 

 

 

Anexos (fotos, mapas, publicações e outros) 

 



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

  



 

 

  

 


