Relatório de Conclusão de Parceria
Nome da Organização: Centro Golfinho Rotador
Nome do Projeto: Projeto Golfinho Rotador - Programa de Educação Ambiental

I. Dados sobre a Instituição
Nome completo: Centro Golfinho Rotador
CNPJ: 41033390/0001-83
Ano da Fundação: 1992
Endereço: R. Eurico Cavalcante de Albuquerque, s/n0
Município: Fernando de Noronha
Estado: PE
Telefone: 81 36191540
Fax: 81 36191295
Email:
eunice@golfinhorotador.org.br
Nome do principal representante: Flávio José de Lima Silva
Cargo: Presidente do Conselho Deliberativo
Nome do responsável pelo projeto: Eunice Venturi
Cargo: Coordenadora Executivo do Centro Golfinho Rotador

CEP:53990-000

II. Dados sobre o projeto
1) Descrição Sumária do Projeto:
Como Fernando de Noronha possui uma combinação única de características ambientais,
sociais e econômicas, foi necessário que se analisasse este conjunto de forma integrada
na busca de um desenvolvimento sustentável. A solução ou mitigação dos problemas
ambientais e sociais de Fernando de Noronha está na participação consciente da
população e somente com um trabalho educacional junto as crianças e jovens poderemos
vislumbrar um futuro sustentável para o Arquipélago. O Programa de Educação
Ambiental do Projeto Golfinho Rotador consistiu na realização de atividades de
percepção, sensibilização, capacitação e conscientização com os alunos da única escola
de Fernando de Noronha.
Foram realizadas dois programas de Férias Ecológicas com alunos da Escola Arquipélago
Fernando de Noronha, totalizando 4 meses e 250 crianças atendidas. Também foram
promovidos 30 debates/oficinas de uma hora para cada uma das 25 turmas da Escola
AFN, totalizando 750 debates e 750 horas de atividades com todos os cerca de 500
alunos no ano. Conseguimos aplicar os vinte temas escolhidos: Aspectos Abióticos do
Planeta Terra, Aspectos Abióticos de Fernando de Noronha, Origem e evolução da vida no
Planeta Terra, Origem e evolução da vida em Fernando de Noronha, Aspectos Biológicos
do Planeta Terra, Aspectos Biológicos de Fernando de Noronha, Descrição da história da
relação do homem com os recursos naturais, Histórico da ocupação humana em
Fernando de Noronha, Diversidade biológica e preservação da natureza, Teoria Gaia e
Interdependência, Ecologia Humana, Sustentabilidade, Pesca e Agropecuária e
desenvolvimento sustentável em Fernando de Noronha, Turismo e desenvolvimento
sustentável em Fernando de Noronha, Participação comunitária na gestão dos recursos
naturais, Importância das Unidades de Conservação do Brasil, Unidades de Conservação
de Fernando de Noronha, Saúde, Alimentação e Estratégia do Golfinho.

2) Objetivo Geral:
Contribuir com o crescimento da consciência ambiental dos jovens de Fernando de
Noronha buscando o desenvolvimento de uma sociedade sustentável assim como
também dos visitantes, na busca do desenvolvimento sustentavel de Fernando de
Noronha.
Como objetivos específicos alcançados temos:
• Conscientizar a comunidade noronhense para a preservação ambiental.
• Fornecer subsídios ao desenvolvimento sustentável de Fernando de Noronha.
3) Área de Cobertura do Projeto:
O Projeto Golfinho Rotador, conforme planejado, se desenvolveu no Arquipélago de
Fernando de Noronha.
População Atingida:
O Programa de Educação Ambiental do Projeto Golfinho Rotador, hora apresentado,
atingiu a meta de sensibilizar 75% dos 500 alunos da Escola AFN.
4) Período de Implementação:
O projeto se desenvolveu entre março de 2006 e março de 2008. As oficinas Férias
Ecológicas ocorrendo nos meses de janeiro e fevereiro dos anos de 2007 e de 2008. As
Os 20 debates/oficinas ocorreram durante os períodos letivos de 2006 e de 2007.
5) Resultados e Metas Alcançados:
Conseguimos realizar ao longo dos anos de 2006 e 2007, além dos 20 debates/oficinas
planejados, mais 10 debates/oficinas, totalizando 30 debates/oficinas de uma hora para
cada uma das 25 turmas da Escola AFN, totalizando 750 debates e 750 horas de
atividades com todos os cerca de 500 alunos no ano. Nos dois programas de Férias
Ecológicas com alunos da Escola Arquipélago Fernando de Noronha, totalizando 4 meses
e 250 crianças atendidas.

6) Dificuldades e Obstáculos:
A maior dificuldade encontrada foi a liberação dos recursos financeiros em parcelas
pequenas e muito distantes entre si, o que foi contornado com aporte de recursos de
outras fontes de patrocínio
7) Impactos nas Políticas Públicas e Expansão/Ampliação do Projeto:
Com este apoio da BOVESPA, conseguimos implementar um Programa de Educação
Ambiental permanente na Escola Arquipélago Fernando de Noronha, que continua com
recursos de outros patrocinadores, e que a médio e longo prazo influenciará no status de
conscientização ambiental da comunidade noronhense.
8) Recomendações:
Recomendo que a liberação dos recursos pela BOVESPA ocorra de uma única vez ou em
parcelas preé0definidas em valor e em data de desembolso.
9) Outros Comentários e Sugestões:
O Centro Golfinho Rotador é grato ao apoio recebido pela BOVESPA e parabeniza a
empresa pela iniciativa de patrocinar.

Fernando de Noronha, 4 de abril de 2008.

Eunice Venturi
Coordenadora Executiva do Centro Golfinho Rotador

