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DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto: “Tour Amigos da Jubarte” 

Linha temática: inclusão social, ecossistema marinho, baleia-jubarte, turismo 

de observação da natureza  

Local de realização: Serra 

Período de realização: 

Julho de 2020 até 

novembro 2020 

Horários de 

realização: 6h 

ao 12h 

 

Nome do responsável técnico do 

projeto: 

Iasmin Macedo 

No do registro profissional: CRBio 

111968 

Valor total do projeto: R$ 30.000,00 



 
 

CURRÍCULO E HISTÓRICO INSTITUCIONAL (EXPERIÊNCIAS DE 

ATUAÇÃO NA ÁREA, PARCERIAS ANTERIORES) 

O Instituto Últimos Refúgios é uma organização sem fins lucrativos que tem o             

objetivo de propor e disseminar uma relação mais equilibrada e consciente           

entre os seres humanos e a natureza. 

Acreditando no lema “as pessoas só protegem o que sabem que existe”, o             

Instituto desenvolve um importante papel no diálogo com a sociedade e com o             

poder público e privado sobre a conservação de áreas naturais, atuando na            

sensibilização ambiental por meio do desenvolvimento de pesquisas, da         

elaboração de ferramentas de difusão científica e de ações de educação           

ambiental. 

O programa de voluntariado do Instituto Últimos Refúgios cria oportunidade          

para centenas de estudantes e universitários comprometidos com o meio          

ambiente. Além de auxiliarem no desenvolvimento de projetos e na          

implementação de ações, os voluntários se especializam e muitos têm acesso           

ao primeiro emprego. 

O Instituto Últimos Refúgios disponibiliza informações importantes para        

sociedade sobre as condições do meio ambiente onde vivem, transmitindo          

conhecimento científico, incentivando práticas sustentáveis e criando condições        

perenes de sensibilização da população por meio da cultura. 

Além disso, o Instituto Últimos Refúgios é especializado no mapeamento de           

unidades de conservação realizando buscas e identificando a biodiversidade         

através da produção fotográfica e audiovisual, com habilidade para criação de           

produtos culturais e digitais com alto valor artístico. 

Uma talentosa equipe formada por designers, fotógrafos, videomakers,        

comunicadores e biólogos trabalha na criação de toda comunicação visual          

necessária para a divulgação dos resultados alcançados, difundindo o         



 

conhecimento científico de forma lúdica e atrativa para a comunidade científica           

e para públicos não especializados. 

A partir da produção de livros fotográficos, documentários em vídeo e           

exposições multimídia, sempre com uma visão artística diferenciada,        

procuramos transmitir valores de sustentabilidade e conservação ambiental.        

Buscamos também fomentar o conhecimento sobre a natureza, sensibilizando         

crianças, por meio de um programa de educação ambiental desenvolvido em           

escolas. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Desde 2011, o Instituto Últimos Refúgios realiza atividades de educação          

ambiental que envolvem participações em eventos, palestras, ações em         

escolas, produção de documentários, publicações de livros, musicais infantis,         

oficinas de fotografia, arte, Web TV e games, em escolas públicas e privadas,             

tanto no Espírito Santo quanto no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, sendo              

essa uma das especialidades oferecidas. 

Em 2011: 

● Produção do Livro “Últimos Refúgios: Parque Estadual de Itaúnas”.         

Foram realizadas atividades de educação ambiental em escolas da         

comunidade local como contrapartida do projeto. 

● Produção do documentário “Últimos Refúgios: Parque Estadual de        

Itaúnas”, dirigido por Yuri Salvador, apresenta a situação socioambiental         

da pequena vila localizada nos arredores do Parque, e conta com o            

depoimento de moradores, pesquisadores, biólogos e funcionários do        

parque e do IEMA. 

● Realização de educação ambiental em escolas de Ilha Grande/RJ. 

● Participação na 22ª Feira do Verde com estande interativo: Exposição de           

fotografias, livros e personagem caracterizado do filme Avatar.        



 

Lançamento do Livro e Documentário “UR: Parque Estadual Parque de          

Itaúnas”. 

● Participação na Mostra “Sesc Apresenta: Cine Expurga”. Convite do         

Coletivo Expurgação e Sesc/ES com apresentação do pesquisador        

cultural de Leonardo Brant. 

Em 2012: 

● Participação em residência artística no Festival Espírito Mundo Europa –          

Festival Fabrique à Rêves no 6B (França), com show do Coletivo           

Expurgação e intervenção artística por meio de exposição imersiva com          

fotos, ilustrações, design de interior e ambientação sonora. 

● Participação em residência artística em Birmingham (UK) no PST com          

exposição fotográfica e Jam Session no The Edge. 

● Produção do documentário "Últimos Refúgios: Toninho Mateiro", dirigido        

por Reinaldo Guedes, conta a história de um antigo caçador que se            

tornou forte aliado em pesquisas sobre a região do Parque Estadual           

Paulo César Vinha, localizado entre as cidades de Vila Velha e Guarapari.            

Por meio da visão do protagonista, o filme mostra um panorama sobre o             

local, incluindo um alerta sobre a preservação da área.         

Acompanhamento de educação ambiental no Parque. 

● Trabalho realizado nas escolas de Aimorés - MG. Apoio do Instituto 

Terra. 

● Participação na 23ª Feira do Verde com estande interativo: Exposição de           

fotografias, livros e personagens caracterizados como animais da Mata         

Atlântica e personagem do filme Avatar. Lançamento do Documentário         

“Últimos Refúgios: Toninho Mateiro”. 

Em 2013: 

● Produção do livro “Últimos Refúgios: Reserva Biológica de Duas Bocas”.          



 

Lançamento em Cariacica na Reserva Biológica de Duas Bocas.         

Realização de educação ambiental na comunidade local. 

● Produção do documentário “Últimos Refúgios: Reserva Biológica de Duas         

Bocas”, dirigido por Alexandre Barcellos, abordando as principais        

características da Reserva e seu histórico de fornecimento de água da           

capital; Traz o tema "água" e a preservação dos recursos hídricos como            

uma condição universal de existência. Lançamento em Cariacica na         

Reserva Biológica de Duas Bocas e em Vitória no Cine Jardins. 

● Participação na Exposição de Artes Visuais "Expo Javala - Notabilizando          

Verdeser" na Libre Casa. Projeto Tarde no Bairro do Assédio Coletivo. 

● Participação na 24ª Feira do Verde com estande interativo: Exposição de           

fotografias, livros e personagens caracterizados como animais da Mata         

Atlântica. 

● Realização da Série “História de Fotógrafo” (2013-2017). 

Em 2014: 

● Realização de exposição fotográfica no Parque Botânico da Vale e          

produção de vídeo institucional em comemoração aos 10 anos do          

Parque. Acompanhamento das atividades de educação ambiental. 

● Produção do documentário “Redescobrindo a Mata Atlântica”, em        

parceria com o Projeto Muriqui e o Museu Mello Leitão - Santa Teresa. 

● Realização de educação ambiental em escolas públicas de Vitória com o           

apoio do Instituto Unimed Vitória. 

Em 2015: 

● Participação no Cineclube Expurgação: Cine EXP com exibição do filme          

“Últimos Refúgios: Reserva Biológica de Duas Bocas”. Participação do         

diretor Alexandre Barcellos. 



 

● Produção da Websérie "Vozes do Rio Doce", direção de Leonardo Merçon.           

Um registro independente que mostra a realidade da tragédia ocorrida          

no Rio Doce com o rompimento de uma barragem de rejeito de            

mineração. 

● Produção do livro fotográfico "Últimos Refúgios: Reserva Biológica de         

Sooretama. Acompanhamento das atividades de educação ambiental na        

Reserva. 

● Realização de educação ambiental com exposição de fotografias e         

ilustrações na escola Maria Madalena de Oliveira Domingues, em Jardim          

Camburi, Vitória. 

Em 2016: 

● Realização do Projeto “Amigos da Jubarte” (projeto em andamento em          

2019). Realização de pesquisa, fomento ao turismo, oficina de rádio e           

WebTV, educação ambiental, festival e difusão científica. 

● Realização da 1ª edição do Cine.Ema, o Festival de Cinema Ambiental e            

Sustentável de Cachoeiro de Itapemirim, realizado no distrito de         

Burarama, com oficinas audiovisuais, palestras e atividades de educação         

ambiental.  

Em 2017: 

● Realização da Série “Projeto Caiman” (projeto em andamento em 2019).          

Acompanhamento das atividades de pesquisa, turismo científico e        

educação ambiental. 

● Realização da 2ª edição do Cine.Ema, o Festival de Cinema Ambiental e            

Sustentável de Cachoeiro de Itapemirim, realizado no distrito de         

Burarama, com oficinas, palestras, atividades de educação ambiental e         

cinema ambiental. 

● Realização da requalificação e revitalização do “Parque Natural Municipal         



 

Gruta da Onça”. Produção de vídeo institucional e material         

interpretativo. 

● Realização de educação ambiental na Escola Primeiro Mundo. 

● Produção do Guia Online de Aves do ES que virou referência no site do              

Ministério do Turismo. 

● Apresentação sobre Biodiversidade do ES na Escola Municipal EF         

SERRANA. 

● Realização de Educação Ambiental com plantio de muda na Escola          

Moinho de Invento em Jardim Camburi, Vitória. 

● Realização de palestra na EMEF Maria Madalena de Oliveira Domingues 

(MMOD) em Jardim Camburi, Vitória. 

Em 2018: 

● Realização de educação ambiental “Clube de Observadores da Natureza”         

na EMEF Serrana (projeto em andamento em 2019). 

PARCERIAS  

O Instituto Últimos Refúgios também apoia pesquisadores e instituições que          

necessitam de ajuda na implementação de seus estudos e projetos. Ainda,           

atua em Reservas Biológicas, Parques Ambientais, RPPNs e áreas preservadas          

que necessitam de estudos e de produção de conteúdo para difundir suas            

riquezas, programas de visitação e atividades, mostrando para o público a           

importância desses territórios para a preservação da biodiversidade e         

realização de estudos científicos. 

Por exemplo, o Projeto Caiman, uma iniciativa do Instituto Marcos Daniel que            

desponta dentre os principais projetos de pesquisa e conservação de jacarés           

brasileiros, propondo ações para a conservação dos jacarés-de-papo-amarelo        

da Mata Atlântica, principalmente no Espírito Santo. As atividades incluem          



 

educação ambiental e formação de jovens pesquisadores por meio do          

programa de iniciação científica. O Projeto Herpeto Capixaba além de conhecer           

a diversidade dos anfíbios e répteis da Mata Atlântica Capixaba visa           

compreender a relação da herpetofauna com as possíveis adversidades à que           

podem estar submetidos, por meio de pesquisas e difusão científica. O projeto            

Harpia que atua pesquisando e difundindo conhecimento sobre o gavião-real.          

O Projeto Amigos da Jubarte que realiza pesquisa científica, desenvolve          

educação ambiental e fomenta a atividade turística e o monitoramento da           

observação de baleias jubarte no Espírito Santo. Assim, busca a          

sustentabilidade da atividade com o objetivo de proteger a baleia jubarte que            

é um símbolo de conservação internacional dos oceanos. E o Projeto Felinos            

realiza pesquisa para conservação das espécies de felinos presentes no norte           

do Espírito Santo, como também de suas presas, por meio de estudos da             

ecologia e proposição de medidas e estratégias de manejo, com especial           

destaque para a população local de onças-pintadas. 

Também é importante citar o Projeto de Ecologia de Estradas UFES que tem             

como objetivo propor medidas para evitar, minimizar e mitigar os impactos da            

ampliação e duplicação da rodovia BR-101 sobre a Reserva Biológica de           

Sooretama e todo seu entorno. Por fim, o Instituto Nacional da Mata Atlântica             

é um importante aliado que tem como finalidade realizar pesquisa, promover a            

inovação científica, formar recursos humanos, conservar acervos e disseminar         

conhecimento nas suas áreas de atuação, relacionadas à Mata Atlântica,          

propiciando ações para a conservação da biodiversidade e a melhoria da           

qualidade de vida da população brasileira. 

Desde 2009, o Instituto Últimos Refúgios é um importante colaborador do           

banco de imagens do Governo do Estado do Espírito Santo, disponibilizando           

fotografias das unidades de conservação capixabas e das belezas turísticas          

para organizações não governamentais (ONGs), para o Instituto Chico Mendes          

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e também para o Instituto          



 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA). Assim, essas          

instituições podem divulgar o patrimônio natural capixaba para o mundo. 

 

 

APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

“Tour Amigos da Jubarte” é um projeto de educação ambiental que tem como             

objetivo a sensibilização ambiental de estudantes de comunidades carentes da          

Serra e de seus familiares, utilizando o turismo de observação de baleias como             

uma ferramenta de inclusão social, promovendo o maior contato delas com a           

natureza e com o mundo. Para isso, o projeto irá realizar imersões em 3              

escolas públicas do município apresentando atrações culturais, atividades        

interativas e o lançamento de um concurso chamado “Quero Ver Baleia”. O            

concurso irá oferecer 30 passeios gratuitos de observação de baleias no           

Espírito Santo para os estudantes, com direito para levar um acompanhante           

responsável. Para participar do concurso o aluno deverá ou escrever uma           

redação ou um poema ilustrado que serão avaliados pelos próprios professores           

como critério para a seleção dos estudantes. Ainda, para participar o aluno            

deve entregar a autorização do responsável assinada. Professores terão 6          

vagas disponíveis para serem sorteadas. O produto final do projeto será um            

documentário curta-metragem chamado “Jubarteland” que irá retratar todos        

os aspectos do projeto e os seus benefícios. 

 

 

PÚBLICO ALVO – SE NECESSÁRIO, A DEPENDER DO TIPO DE PROJETO 

Previsão (quantitativo detalhado) 

( X ) 300 Crianças 

( X ) 300 Adolescentes 

( X ) 200 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) 

Essas atividades ajudam a construir o indivíduo como um ser social com            

consciência ambiental e que tenha atitudes voltadas para o meio ambiente.           

Esses objetivos são respaldados hoje na Lei no 9.795/99 conhecida como a            

Lei da Educação Ambiental que diz que “por educação ambiental os processos            

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,            

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a        

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia             

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Podemos observar que é considerável o número pessoas perdem a conexão           

com a natureza, uma vez que as cidades estão cada vez menos seguras e              

verdes, os parques muitas vezes ficam localizados distantes dos centros          

urbanos e a rotina na cidade impede que haja tempo para desenvolver uma             

relação mais equilibrada com a natureza e o meio ambiente. Mas nem sempre             

foi assim, a humanidade por anos viveu e evoluiu junto com natureza e hoje              

são raras a situações onde podemos ter um contato mais próximo (HOEFFEL,            

MACHADO, SORRENTINO, 2008) e isso tem causado problemas fisiológicos e          

emocionais nas pessoas. 

“As pessoas só protegem o que sabem que existe!” 

Diante dessas necessidades surgiu a ideia de voltar a atenção das crianças            

para a natureza com o objetivo de desenvolver a empatia pela biodiversidade            

por meio do conhecimento e da valorização da fauna e da flora que podem ser               

encontrados Espírito Santo. Propondo atividades diferenciadas no dia-a-dia dos         

alunos podemos introduzir a difusão científica e ao mesmo tempo reduzir o            

estresse e a ansiedade causados pelos processos urbanos. Ainda, podemos          

aumentar a autoestima dos alunos e facilitar o aprendizado de disciplinas           



 

como a biologia, a geografia e o português. 

O turismo de observação de baleias vem crescendo no mundo inteiro,           

especialmente no Espírito Santo onde 20 mil baleias-jubarte são registradas          

por ano. Esse tipo de turismo promove diversos benefícios para as baleias,            

para pesquisadores, para as agências de turismo, para a economia local e            

principalmente para os turistas. Assim, o turismo responsável se torna          

sustentável, uma vez que associa a conservação das baleias em seu ambiente            

natural com o desenvolvimento de pesquisas, com a exploração da atividade           

turística e com o fomento da educação ambiental para os usuários. Ainda            

podemos citar o fortalecimento da imagem turística dos municípios e dos           

estados. Além disso, a atividade proporciona a observação de diversas outras           

espécies como golfinhos, peixes, tartarugas, raias e aves marinhas. No Espírito           

Santo, a atividade está se desenvolvendo rapidamente graças a atuação de           

ONGs capixabas como o Instituto Últimos Refúgios e o Instituto O Canal que             

trabalharam os marcos legais da atividade, reuniram instituições privadas e          

públicas, capacitaram as agências, realizaram pesquisas e elaboraram um         

plano de mídia consistente que deu visibilidade nacional ao estado.          

Atualmente, visitantes de diversos municípios capixabas e de outros estados          

do Brasil vem para o litoral capixaba observar as baleias-jubarte, e também            

visitantes estrangeiros. Entretanto, uma grande parcela da população fica         

excluída dessa atividade turística, a exemplo das comunidades carentes. A          

exclusão social se dá por diversos fatores,  

Portanto, o foco do projeto se concentra nas crianças da comunidade carente            

de Serra Sede que não têm acesso ao turismo de observação de baleias, e por               

conseguinte, seus pais ou responsáveis e professores que os acompanharão          

nesta jornada marítima. Com isso o presente projeto tem por objetivo realizar            

a inclusão dessas crianças na atividade proposta, promovendo maior contato          

com a natureza e gerando sensibilização ambiental. 

 

 



 

OBJETIVOS E METAS (METAS E OBJETIVOS PRETENDIDOS) 

O objetivo principal do projeto é sensibilizar estudantes de escolas públicas,           

seus familiares e professores para a importância da conservação dos          

ecossistemas marinhos, promovendo a inclusão social por meio do turismo de           

observação de baleias. 

Os objetivos específicos são: 

1) Promover o contato dos alunos, dos membros das respectivas famílias e dos             

professores com a natureza, ensinando os processos e as relações que           

decorrem da interação entre as diversas formas de vida com o ecossistema            

marinho. 

Meta Quantitativa: Realizar 3 passeios turísticos de observação de baleias com           

a participação de 30 alunos de escolas públicas acompanhados por um de um             

de seus familiares ou responsável. 6 vagas serão destinadas aos professores. 

Meta Qualitativa: Desenvolver a empatia com o meio ambiente. Transmitir          

conhecimentos sobre as espécies marinhas e seu habitat. Ensinar técnicas de           

observação da natureza. Ensinar alunos a encontrarem os animais e a           

identificarem. Ensinar sobre a biodiversidade e a importância da sua          

preservação da conservação dos ecossistemas costeiros. Promover atividades        

de interação e integração familiar valorizando os laços afetivos entre seus           

integrantes, também incentivando os pais a levarem os filhos para observar a            

natureza. 

Atividades: Realizar 3 passeios de observação de baleias com 6 horas de            

duração. A programação envolve transporte dos visitantes, embarque, passeio,         

desembarque e retorno. 

Meios de Verificação: Documentos de autorização de participação dos         

estudantes. Lista de presença assinada pelos participantes. Registro fotográfico         

e audiovisual.  



 

Indicador: Cumprir 100% da meta. 

2) Realizar a inclusão social de moradores de comunidades carentes de Serra            

por meio do acesso ao circuito turístico de observação de baleias da Região da              

Grande Vitória. 

Meta Quantitativa: Idem objetivo específico 1. Ainda, publicar 3 matérias para           

atingir 10 mil visualizações. Produzir e difundir documentário curta-metragem         

para atingir 10 mil visualizações. 

Meta Qualitativa: Integrar a criança e o adulto por meio da observação da             

natureza e do registro fotográfico. Melhorar a autoestima e a construção da            

identidade dos estudantes, valorizando o seu senso de pertencimento ao          

território em que vive. Reunir estudantes, pais, professores e a equipe do            

projeto em grupos em mídias sociais para o compartilhamento de informações           

e da produção fotográfica. 

Atividades: Idem objetivo específico 1. 

Meios de Verificação: Documentos de autorização de participação dos         

estudantes. Lista de presença assinada pelos participantes. Registro fotográfico         

e audiovisual. Matérias no site do Instituto. 

Indicador: Cumprir 100% da meta. 

3) Sensibilizar professores, alunos e pais sobre a importância da conservação           

do ambiente marinho apresentando o turismo ecológico e o gerenciamento de           

resíduos sólidos como soluções para a sustentabilidade. 

Meta Quantitativa: Realização de 3 imersões do projeto Amigos da Jubarte nas            

escolas selecionadas. Considerando a participação de 200 estudantes e 10          

professores por escola a ação contará com cerca de 630 participantes.           

Realização do lançamento do concurso “Quero Ver Baleia”. 

Meta Qualitativa: Capacitação de professores para abordarem a temática do          

Projeto Amigos da Jubarte. Mostrar a biodiversidade marinha. Mostrar o          



 

impacto dos resíduos plásticos quando vão para o mar. Dar acessibilidade aos            

estudantes e pais às ferramentas digitais que promovem a ciência cidadã, de            

forma que possam compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. 

Atividades: Realização de 3 imersões e 1 concurso. 

Meios de Verificação: Documentos de autorização de participação dos         

estudantes. Lista de presença assinada pelos participantes. Registro fotográfico         

e audiovisual. Redações, poemas e ilustrações produzidos. 

Indicador: Cumprir 100% da meta. 

 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PARÂMETROS OBJETIVOS A SEREM 

UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

Utilização de lista de presença assinada pelos participantes durante as          

atividades desenvolvidas. 

Utilização de autorização de participação dos estudantes nas atividades de          

campo. 

Utilização de imagens, fotos e vídeos no desenvolvimento das atividades. 

Produção de registro fotográfico e audiovisual das atividades. 

Utilização de folder/convite para os pais e alunos participarem do projeto. 

Arquivo das redações, poemas e ilustrações produzidas para o concurso. 

 

 

METODOLOGIA (FORMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO E DE 

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELE ATRELADAS) 

O projeto está dividido em 2 etapas que serão aplicadas em 3 escolas             

diferentes do município de Serra: 



 

Na primeira etapa será realizada uma imersão com alunos e professores nas            

escolas. Integrantes do Projeto Amigos da Jubarte irão conduzir as atividades           

da imersão. Música, atividades culturais e jogos interativos serão as atrações           

da imersão. Destaque para a participação da mascote “Jujuba”, e de seus            

ensinamentos sobre os problemas ocasionados pelo gerenciamento incorreto        

dos resíduos sólidos, principalmente o plástico e os impactos causados na vida            

marinha. Imagens e vídeos apresentarão a fauna marinha abordando os          

animais que existem no nosso litoral capixaba. Todas as atrações irão convergir            

para o lançamento do concurso “Quero Ver Baleia”. Os alunos receberão um            

folder/convite com a autorização para ser assinada e entregue na escola junto            

com a redação ou poema. 

Na segunda etapa, os estudantes, seus responsáveis e os professores          

sorteados participarão das 3 excursões de observação de baleias. Ao final, um            

documentário será produzido com as imagens do registro das atividades e           

entrevistas com os participantes e organizadores. 

 

 

Cronograma de Atividades 

Mês Atividades 

2 meses Imersão nas escolas 

3 meses Excursões 

1 mês Prestação de contas. 

06 meses TOTAL 

 



 

PREVISÃO DE ATENDIMENTOS/PÚBLICO 

As atividades serão realizadas com os alunos da 7º, 8º e 9º anos que tiverem               

interesse em fazer parte do projeto acompanhados por um responsável legal. O            

projeto busca atingir entre 800 e 1.000 pessoas, considerando a participação           

de estudantes e seus familiares e amigos, professores, funcionários das          

escolas. 

Além das pessoas atingidas diretamente pelo projeto, também temos as          

pessoas atingidas indiretamente por meio do papel multiplicador que os          

participantes assumem após a vivência, que seriam pessoas ligadas aos ciclos           

sociais dos alunos e comunidade. O efeito multiplicador seria cerca de 10.000            

pessoas. 

 

 

Cronograma de Realização do Projeto (forma de execução do 

projeto e de cumprimento de metas a ele atreladas) 

Metas/

Etapas 
Especificação 

Unidad

e 

Quant

idade 
Valor R$ 

Data 

início 

Data 

térmi

no 

A Etapa 1 está relacionada ao cumprimento das Metas do Objetivo Específico 3. 

Etapa 1 

Na primeira etapa será 

realizada imersão nos 

auditórios de 3 escolas 

Imersão 3 R$10,050.00 
1-Jul-2

020 

31-Ago

-2020 

A Etapa 2 está relacionada ao cumprimento das Metas do Objetivo Específico 1 e 

Objetivo Específico 2. 

Etapa 2 

Na segunda etapa, ocorrerá 

uma visita da mascote 

jujuba, que irá divertir os 

alunos com brincadeiras e 

atividades de educação 

ambiental. 

Excursão 3 R$19,950.00 
1-Set-

2020 

15-Nov

-2010 

TOTAL R$30,000.00 

 

 

 



 

Cronograma de Receitas e Despesas 

Periodicidade 

(semana, mês, 

ano...) 

Receitas 

(descrição) 
Valor (R$) 

Despesas 

(descrição) 
Valor (R$) 

mês 1 e 2 
Primeira parcela 

do edital 
R$15,000.00 Etapa 1 R$10,050.00 

mês 3, 4 e 5 
Segunda parcela 

do edital 
R$15,000.00 Etapa 2 R$19,950.00 

Total R$30,000.00  R$30,000.00 

 

 

PLANO DE DIVULGAÇÃO 

Divulgação nas escolas: apresentação do projeto e do concurso “Quero Ver           

Baleia” e distribuição de material impresso explicativo para diretores,         

pedagogos e professores. 

Divulgação para os alunos: imersão com utilização de vídeos e imagens,           

atividades culturais e jogos interativos. Distribuição de folder/convite e         

documento de autorização dos responsáveis para a participação do estudante          

no concurso “Quero Ver Baleia”. 

Divulgação externa: todas as atividades realizadas terão cobertura fotográfica e          

audiovisual. Sendo assim, serão produzidos posts no site do Instituto Últimos           

Refúgios que serão divulgados nas redes sociais (Whatsapp, Facebook,         

Instagram e Twitter) e e-mail via newsletter. O documentário será veiculado na            

TV Ambiental HD (canal 525) e no canal oficial do Instituto no Youtube, com              

possibilidade de participação dos representantes da Prefeitura Municipal de         

Serra e de representantes das escolas. 

Links de plataformas de divulgação do instituto: 

facebook.com/ultimosrefugios 

instagram.com/ultimosrefugios/ 

youtube.com/ultimosrefugios 

https://www.facebook.com/ultimosrefugios
https://www.instagram.com/ultimosrefugios/
https://www.youtube.com/ultimosrefugios


 

biofaces.com/profile/499/leonardo-mercon-instituto-ultimos-refugios/ 

https://www.queroverbaleia.com/ 

https://www.facebook.com/amigosdajubarte/ 

http://institutoocanal.org/ 

https://www.facebook.com/institutoocanal/ 

 

 

 

CONTRAPARTIDA DO REALIZADOR 

Especificaç

ão 

Descrição detalhada 

de cada item 

Unidade 

de medida 

Quantida

de 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

MATERIAL 
Equipamentos e 

materiais para Imersão 
Unidade 1 R$2,000.00 R$0.00 

 Sub total de materiais R$0.00 

SERVIÇOS 

Produção de vídeos e 

permissão para 

utilização pela secretaria 

responsável 

vídeo 1 R$3,500.00 R$0.00 

Jornalista post 3 R$1,200.00 R$0.00 

Edição de fotografias e 

doação para a secretaria 

responsável 

unidade 100 R$30.00 R$0.00 

Piloto de drone võo 3 R$1,000.00 R$0.00 

Sub total de serviços R$0.00 

Total Geral: R$0.00 

Todas as contrapartidas listadas serão custeadas pelo Instituto Últimos Refúgios e não 

serão incluídas nas despesas do projeto em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biofaces.com/profile/499/leonardo-mercon-instituto-ultimos-refugios/
https://www.queroverbaleia.com/
https://www.facebook.com/amigosdajubarte/
http://institutoocanal.org/
https://www.facebook.com/institutoocanal/


 

Recursos Humanos 

ETAP

A 
ITEM DESCRIÇÃO 

OC

OR

RÊ

NC

IA 

UNI

DAD

E 

QU

AN

T 

ITE

M 

VALOR 

UNITÁR

IO 

INS

S 

FGT

S 

VALOR 

TOTAL 

SUBTO

TAL 

POR 

ETAPA 

Imers

ão 
Diretor 

Direção da 

equipe e dos 

aspectos 

técnicos e 

estéticos do 

projeto. 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$500.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,500

.00 

R$7,350

.00 

Imers

ão 

Coorden

ador 

Coordenador 

da equipe e 

da 

programação 

da imersão. 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$400.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,200

.00 

Imers

ão 
Produtor 

Produção das 

imersôes 
3 

diária 

/ 6h 
1 R$350.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,050

.00 

Imers

ão 
Monitor 

Apoio ao 

educador 

ambiental 

3 
diária 

/ 6h 
2 R$200.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,200

.00 

Imers

ão 

Fotógraf

o 

Registro 

fotográfico 

das ações 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$300.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$900.0

0 

Imers

ão 

Educado

r 

Ambient

al 

Organizador e 

apresentador 

das 

atividades. 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$300.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$900.0

0 

Imers

ão 
Ator 

Ator que dará 

vida á 

personagem 

Jujuba. 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$200.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$600.0

0 

Excurs

ão 
Diretor 

Direção da 

equipe, 

operadores e 

fornecedores. 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$500.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,500

.00 

R$5,850

.00 

Excurs

ão 

Coorden

ador 

Coordenador 

da equipe e 

da 

programação 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$400.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,200

.00 



 
da excursão. 

Excurs

ão 
Produtor 

Produção das 

excursões 
3 

diária 

/ 6h 
1 R$350.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,050

.00 

Excurs

ão 
Monitor 

Apoio ao 

produtor nas 

excursôes 

3 
diária 

/ 6h 
2 R$200.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$1,200

.00 

Excurs

ão 

Fotógraf

o 

Registro 

fotográfico 

das excursões 

3 
diária 

/ 6h 
1 R$300.00 

R$0.

00 

R$0.

00 

R$900.0

0 

TOTAL R$13,200.00 

 

 

Materiais e Serviços 

Especifica

ção 

Descrição detalhada de 

cada item 

Unidade 

de 

medida 

Quan

tidad

e 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

Materiais 

Folder - , Form.Aberto 297 x 

210 mm, Form.Fechado 99 x 

210 mm, 1 Lâmina em 

Couche Brilho 

Certificado FSC®) 170 g/m2, 

4x4 cores( C, M, Y, K), Dobra 

Automática 

unidade 2000 R$0.51 R$1,020.00 

Sub Total de Materiais R$1,020.00 

Serviços Transporte da Equipe unidade 12 R$50.00 R$600.00 

 
Transporte dos Participantes 

da Excursão 
unidade 3 R$700.00 R$2,100.00 

 Alimentação Imersão unidade 3 R$360.00 R$1,080.00 

 
Excursão de Observação de 

Baleias 
25 vagas 3 R$4,000.00 R$12,000.00 

Sub Total de Serviços R$15,780.00 

Total Geral 
R$16,800.0

0 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Rubricas 1a parcela 2a parcela TOTAL 

Recursos Humanos R$7,350.00 R$5,850.00 R$13,200.00 

Material R$1,020.00 R$0.00 R$1,020.00 

Serviços R$1,680.00 R$14,100.00 R$15,780.00 

TOTAL R$10,050.00 R$19,950.00 R$30,000.00 

Contrapartida R$0.00 R$0.00 R$0.00 

TOTAL R$10,050.00 R$19,950.00 R$30,000.00 

 

 

EQUIPE EXECUTORA 

Raphael Gaspar Tebaldi - Diretor: Diretor de projetos do Instituto Últimos 

Refúgios. 

Iasmin Macêdo - Secretária do instituto Últimos Refúgios e Coordenadora do 

Projeto Marsupiais 

Thiago Ferrari - Coordenador: Coordenador Executivo do Projeto Amigos da 

Jubarte. Ambientalista Presidente do Instituto O Canal. 

Sandro Firmino - Produtor: Coordenador Executivo do Projeto Amigos da 

Jubarte. Ambientalista Diretor do Instituto O Canal. 

Even Aguiar - Professora: Educadora ambiental do Projeto Amigos da Jubarte. 

 

 

PARCEIROS (CASO HAJA) 

Instituto O Canal 

O turismo de observação de baleias cresce a cada ano em todo mundo. O              

Espírito Santo é privilegiado todos os anos pela migração da baleia mais            

observada pelos amantes do "whalewatching": a Baleia-jubarte. O        

desenvolvimento do turismo de observação natural no Espírito Santo         



 

aproximará a sociedade ao bem natural imensurável que visita todos os anos a             

nossa costa. Os Amigos da Jubarte, é uma realização do Instituto O Canal,             

Instituto Últimos Refúgios. E em 2019 conta com a parceria da Vale e o apoio               

da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Prefeitura de Vitória e           

Governo do Estado do Espírito Santo. Juntos acreditamos que o ecoturismo, se            

praticado de forma responsável, pode trazer inúmeros benefícios para a          

conservação dos oceanos. 

O projeto, além de prever ações de caráter educacionais, científicos e culturais,            

aposta num novo panorama turístico, pautado no desenvolvimento sustentável,         

fomentando a indústria limpa, servindo principalmente de vetor para         

sensibilização ambiental. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Meios de Verificação: Documentos de autorização de participação dos         

estudantes. Lista de presença assinada pelos participantes. Registro fotográfico         

e audiovisual. Documentário. Postagens no site do Instituto e nas redes sociais.            

Redações e ilustrações produzidos. Folder/convite. 

Indicador: Cumprir 100% da meta. 
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ANEXOS (FOTOS, MAPAS, PUBLICAÇÕES E OUTROS) 



 

 



 



 

 

 

 


