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                              PROJETO SEMANDO SABERES 

Entidade Proponente:  SOCIEDADE ONDA VERDE PRESERVANDO O  

MEI O AMBIENTE    

                               

INTRODUÇÃO 

 

   A ONDA VERDE é uma ONG sem fins lucrativos, fundada em maio de 

1999 que vem atuando voluntariamente nas questões ambientais no município 

de Torres e municípios vizinhos. É de natureza cultural, científica e 

educacional. Desenvolveu diversos projetos como “Conjugando o Verbo 

Plantar”, no qual existem subprojetos: “Nascer e crescer na onda do meio 

ambiente”, em parceria com o Hospital Nsa. Sra. Dos Navegantes de Torres e 

“Campo Florido” em parceria com a escola Manoel Ferreira Porto. Também 

desenvolveu o Projeto “Guardiões da Praia” que já realizou 4 edições e 

publicou duas cartilhas contando à história do projeto e dos participantes. 

Realiza os monitoramentos da Lagoa do Violão em parceria com a Fundação 

Zoobotânica e do Rio Mampituba em parceria com o Pelotão Ambiental e 

ICMBio. Participa do Comitê de Gerenciamento dos Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba, é Conselheiro nos Conselhos: Municipal 

do Meio Ambiente de Torres (COMMAM), Consultivo do Parque Estadual do 

Parque da Itapeva (PEVA), Do Direito da Criança e do Adolescente 

(COMDICA), do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Torres 

(COMPHAC) e no Conselho do Refúgio da Vida Silvestre Ilha dos Lobos. 

Trabalha na divulgação das questões ambientais junto às escolas e a 

comunidade em geral, através de seminários e palestras. Afiliada da Rede 

Nacional de Ong´s da Mata Atlântica e da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica. 

Dando sequência a suas atividades, vem propor o Projeto „SEMEANDO 

SABERES‟ com objetivo geral de fortalecer a identidade, os vínculos afetivos 

familiares, desenvolver o vínculo com o meio ambiente e os recursos naturais 
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através de vivências e regaste das práticas do cultivo de espécies medicinais, 

aromáticas e condimentares resultando numa forma alternativa de geração de 

renda ao público a ser beneficiado. A pesca é uma atividade sujeita a muitas 

variações, disponibilidade do pescado, do clima, etc. Além disto, no período de 

defeso, a renda destes trabalhadores cai drasticamente. Considerando estes 

fatos e as mudanças sociais contemporâneas, em que o papel da mulher no 

orçamento familiar tem crescido cada vez mais, é interessante propor outras 

formas de aproveitamento dos recursos naturais presentes nestes locais como 

as plantas medicinais. O projeto consistirá de capacitação básica no cultivo 

orgânico e manejo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares para 

comercialização. As colônias de pescadores Z-7 (Torres/RS) e Z-18 (Passo de 

Torres/SC), e prefeituras de ambos os municípios serão parceiras no 

desenvolvimento deste projeto, disponibilizando local para as oficinas, 

auxiliando na mobilização e na divulgação do mesmo.  

A ong Onda Verde possui, entre seus colaboradores, profissionais nas 

áreas de biologia, desenvolvimento pessoal, agronomia, pedagogia, bioquímica 

e psicologia que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto, que além 

de promover a capacitação técnica também abordará o desenvolvimento 

integral da pessoa, fornecendo as ferramentas de suporte emocional através 

da Biondança e Educação Biocêntrica.  

   

3.CONTEXTUALIZAÇÃO  

    A comunidade em que se desenvolverá o projeto é composta de 

mulheres de pescadores com baixa renda que sofrem de baixa autoestima, 

com ensino fundamental (pelo menos 4 delas analfabetas). Muitas são vítimas 

de violência doméstica, estão desmotivadas, com depressão e sem objetivos 

de vida. Encontram-se em vulnerabilidade social que se agrava com a ausência 

dos companheiros nos períodos de trabalho (pesca), crescimentos e 

independências dos filhos. Em outros casos, a dependência química de 

familiares ou delas mesmas, eleva o grau de vulnerabilidade. 
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A falta de políticas públicas que contemplem cultura, socialização e 

saúde e estimulo a criatividade e protagonismo da mulher exacerbam o 

problema social. Outro agravante é a perda de espaço na atividade pesqueira, 

pelas comunidades litorâneas. 

 

3.1 PÚBLICO A SER BENEFICIADO: 

Famílias e principalmente mulheres de diferentes idades, de baixa 

renda, do município de Torres e região. 

 A comunidade em que se desenvolverá o projeto é composta 

principalmente de mulheres de pescadores e da comunidade em geral com 

baixa renda que sofrem de baixa autoestima, com ensino fundamental 

(algumas delas analfabetas). Muitas são vítimas de violência doméstica, estão 

desmotivadas, com depressão e sem objetivos de vida, encontram-se em 

vulnerabilidade social que se agrava com a ausência dos companheiros nos 

períodos de trabalho (pesca ou outras atividades), crescimentos e 

independências dos filhos. Em outros casos, a dependência química de 

familiares ou delas mesmas, eleva o grau de vulnerabilidade. A falta de 

políticas públicas que contemplam cultura, socialização, saúde, estimulo a 

criatividade e integração afetiva,  bem como o protagonismo da mulher 

exacerbam o problema social. 

 

3.2 ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS 

PARCEIROS 

ONG MORADIA E CIDADANIA - parceria para viabilização metodológica e 

financeira do Projeto.  

SOCIEDADE ONDA VERDE – Contra partida através da cedência de 

infraestrutura operacional para organização e reuniões da equipe pedagógica, 

e material didático impresso; apoio na certificação, divulgação e distribuição 

dos produtos resultantes. 

APOIADORES:  
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VIVEIRO MAIA - através do fornecimento de mudas e assessoria na formação 

de sementeira, repicagem de mudas e uso de material reciclável. 

Parque Estadual de Itapeva – através da disponibilização do Parque para 

vivências pedagógicas de contato com a natureza. 

Fórum de Economia Solidária do Litoral Norte – Formação em Economia 

Solidária. 

Pelotão Ambiental – Infraestrutura para oficinas 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba – apoio técnico 

Cooperativa de Consumidores ECOTORRES – auxilio na comercialização 

dos produtos resultantes das oficinas 

Centro Ecológico – auxilio na certificação dos produtos para comercialização 

EMATER – apoio técnico  

 4.JUSTIFICATIVA      

   Embora o direito à cidadania e a prática social igualitária esteja 

assegurada pela legislação, ainda carecemos de inclusão social básica que 

acrescente a educação afetiva e solidária, onde se estabeleça o princípio da 

cooperação. Este projeto pretende unir duas práticas, a da valorização da 

pessoa através da vivência e convivência e as técnicas de manejo com plantas 

medicinais, aromáticas e condimentares para a produção de mudas, dos 

condimentos, chás e florais que permitirão que estas mulheres obtenham uma 

renda alternativa ao pescado e que através deste aprendizado possam 

fortalecer a identidade, desenvolver autonomia, aumentar sua autoestima e a 

afetividade. O crescimento vertiginoso da violência em diferentes instâncias, 

além do uso de drogas ilícitas, fragilidade nas relações, dificuldades em 

acessar as políticas públicas, sazonalidade na oferta de trabalho, falta de 

acesso a programas de desenvolvimento pessoal são alguns dos problemas 

vivenciados pelo público as ser beneficiado pelo referido Projeto. 

A ong ONDA VERDE vem desenvolvendo projetos ao longo de seus 18 

anos de atuação, porém (salvo algumas exceções) os integrantes o fazem de 

forma voluntária e por isto, nem sempre é possível manter a continuidade do 

projeto por absoluta falta de recursos financeiros. Consideramos que o projeto 
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"Semeando Saberes" é de grande importância, porque as mulheres e as 

famílias que se beneficiarão dele, ficaram ansiosas para que seja implantado, 

pois carecem de propostas como esta. Só poderemos desenvolvê-lo 

plenamente se obtivermos os recursos necessários para isto, portanto 

esperamos ter sucesso neste pleito. 

 O município de Torres apresenta atualmente aproximadamente 40 mil 

habitantes e no período de veraneio passa a 300.000, fato que amplia a 

vulnerabilidade social, haja vista que há uma parcela da população que vive em 

Torres e arredores que passa a conviver com trabalho exploratório e outras 

situações diferenciadas não saudáveis como consumo de psicoativos, álcool, 

prostituição (com maior risco de DSTs, com a violência verbal e física, com 

depreciação psicológica e moral, dentro e fora do âmbito familiar. Tanto que 

este município foi incluído no PPV, programa que investe na mudança da 

realidade na busca de alternativas que dignifiquem o cidadão. Sendo assim, 

faz-se necessário a atuação de profissionais capacitados, voltados para o 

desenvolvimento do bem comum, associados a instituições afins para contribuir 

e implementar as políticas públicas já existentes. O objetivo é gerar um 

ambiente saudável, onde seus membros possam expressar seus potenciais, 

construindo relações que favorecem o crescimento de todos sem discriminação 

ou qualquer tipo de violência. 

Os adultos devem receber informação e formação para construir um 

viver autônomo, criativo, afetivo e responsável que permita incluir-se na 

sociedade de acordo com os ideais proclamados na Carta das Nações Unidas, 

especialmente com o espirito de paz, ética, corresponsabilidade, tolerância, 

liberdade, igualdade e solidariedade.  

 

5. PROJETOS ANTECESSORES  

Este projeto nasceu da necessidade de contemplar a comunidade 

torrense e da região com um projeto socioambiental. Que seja para promoção 

integral da pessoa, visando melhoria na qualidade de vida e a integração com a 

Educação ambiental. A solicitação é antiga e vem de encontro com o desejo de 
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mudança demonstrado pelos interessados e integrantes dos projetos anteriores 

e dos grupos e Biodança, já existentes no município. 

 

a) PROJETO GUARDIÕES DA PRAIA - executado pela ONG ONDA 

VERDE desde 2011 e aplicado a criança e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, está na quinta edição. Conta com recursos do 

FUNCOMDICA e apoio da ONG Moradia e Cidadania, já beneficiou mais 

de 500 crianças diretamente e professores e familiares, indiretamente. 

Esse Projeto está encaminhado para a sexta edição, conta com a 

parceria das Escolas Públicas, PMT, comércio em geral e recebe 

vivências pedagógicas de Biodança e Educação Biocêntrica 

regularmente, Já foram publicadas duas Cartilhas na revista 

Pensamento Hipocêntrico (www.pensamentobiocentrico.com.br) 

b) PROJETO RECONSTRUINDO CAMINHOS. Encontra-se na terceira 

edição. Beneficia adultos de baixa renda dos Municípios de Torres/RS e 

Passo de Torres/RS e mulheres vítimas de violência doméstica. 

c)  PROJETO BIODANZA TORRES – beneficia mulheres adultas crianças 

e adolescentes. Em andamento a 4 anos em Torres, CRAS Passo de 

Torres e região. 

d) PROJETO MATURIDADE EM MOVIMENTO: Realizado no município de 

Dom Pedro de Alcântara, em 2014. Destinado a adultos da terceira 

idade com o objetivo de atender a comunidade rural 

(predominantemente) e urbana. Atingiu 5 comunidades locais, com 

aproximadamente 150 beneficiados e teve a parceria da Secretaria de 

AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. 

e) BIODANZA TORRES com a formação de grupos e Biodanza, está em 

andamento no Município de Torres e região. As atividades de Biodanza 

aconteceram no Centro de Referência da Mulher, na Associação Koi, no 

centro cultural Ten Caten e outros, de acordo com a demanda. 

f) PROJETO CONJUGANDO O VERBO PLANTAR, há 10 anos em 

andamento com produção e distribuição gratuita de mudas nativas. 

http://www.pensamentobiocentrico.com.br/


ONDA VERDE 
Preservando O Meio Ambiente 

Fundada em 10/05/1999 
Cadastrada no CNEA – Portaria 06 de 07/01/2005 

 

Sede: Rua São Pedro, 317, Praia da Cal, Torres/RS – CEP 95.560.000 –TORRES – RS 
Fone (51) 99404-5846 e (051) 98476-5188 

www.ondaverdeong.org.br    E-mail: ongsociedadeondaverde@gmail.com 

 

g) PROJETO NASCER E CRESCER NA ONDA DO MEIO AMBIENTE – 

realizado em parceria com o Hosp. N. Sra. dos Navegantes em Torres, 

consiste na doação de uma muda de árvore nativa para cada criança 

nascida neste hospital. Nos 10 anos de existência já contemplou mais 

de 8.000 crianças e familiares. 

6. OBJETIVO GERAL     

Desenvolver ações educacionais para a promoção da saúde, combate a 

todas as formas de violência, comunicação, socialização, formação de valores, 

fortalecimento da identidade, dos vínculos afetivos, com melhoria na qualidade 

de vida mediante a utilização das metodologias de Biodanza, Educação 

Biocêntrica e Educação Ambiental.  

6.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Autonomia aumentada para atender necessidades básicas de saúde, 

higiene, cuidados consigo e com os familiares. 

 Estimular a expressão criativa, afetiva e reflexiva dos participantes, 

fortalecendo a identidade e o SER NO MUNDO. 

 Incentivar o movimento corporal como expressão de si, gerador de 

saúde e comunicação para o protagonismo do adulto frente a família e a 

sociedade. 

  Fomentar o conhecimento e a formação de multiplicadores para 

produção de mudas de plantas medicinais, nativas e condimentais e 

construção de hortas, bem como o uso adequado dos resíduos.  

7. METAS 

 1.Vínculos afetivos fortalecidos.  

 2. Aumento do poder de comunicação e decisão frente a vida. 

 3. Melhoria da saúde, expressão das emoções, movimento corporal e 

motivação para ações transformadora do estilo de vida. 

 4. Motivação para a corresponsabilidade e autos sustentabilidade 

(geração de renda) e participação efetiva na construção dos diferentes 

saberes. 

 5. Melhoria na expressão verbal e escrita. 



ONDA VERDE 
Preservando O Meio Ambiente 

Fundada em 10/05/1999 
Cadastrada no CNEA – Portaria 06 de 07/01/2005 

 

Sede: Rua São Pedro, 317, Praia da Cal, Torres/RS – CEP 95.560.000 –TORRES – RS 
Fone (51) 99404-5846 e (051) 98476-5188 

www.ondaverdeong.org.br    E-mail: ongsociedadeondaverde@gmail.com 

 

 6. Maior percepção corporal. 

 7. Aumento do consumo consciente e de alimentos orgânicos. 

 8. Redução da geração de resíduos descartados. 

 

8. ATIVIDADES CHAVES 

 Encontros quinzenais de Biodanza, Educação biocentrica, associados a 

Educação Ambiental e outras atividades como: encontros na natureza, oficinas 

de produção e repicagem de mudas de acordo com cronograma e condições 

ambientais. 

Os encontros terão de 2h30 à 3h de duração, através de vivências 

pedagógicas, círculo de cultura, Biodanza. 

Obs: Ações pontuais poderão ser agregadas às atividades, como 

Corrente do Verde, vivências pedagógicas de reciclagem, arte identidade, 

jardinagem e outras de acordo com o desenvolvimento do projeto. 

 

9. METODOLOGIA 

 Serão empregadas as metodologias: 

a) Do Sistema Biodanza com vivências induzidas pela música, 

movimento e encontros em grupo visando estimular a expressão da Inteligência 

Afetiva e demais potenciais de vitalidade, sexualidade e transcendência.  

B) Da Educação Biocêntrica- pedagogia do afeto pauta na Educação 

Dialógica de Paulo Freire, no Pensamento Complexo de Edgar Morin e no 

Princípio Biocêntrico e, Inteligência Afetiva de Rolando Toro. 

C) Ed Ambiental com foco na Ecologia Humana e Biocêntrica. 

Essas metodologias levam em conta os diferentes saberes e promovem 

a integração entre participante e ambiente, facilitando a convivência na 

comunidade e o despertar da consciência ecológica para desempenho do 

papel de transformador de si, do outro, do meio, considerando a cultura e o 

ambiente em que estão inseridos.  
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OBS. Atualmente o projeto está sendo aplicado no ESF de Dom Pedro 

de Alcântara, beneficiando gestantes. 

No Centro de Convivência do CRAS de Torres, para mulheres e famílias 

em situação de vulnerabilidade social. 

As vivências pedagógicas são quinzenais. 
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