
Projetos selecionados no ES 

 

Síntese de Projetos 

Associação Mineira das Famílias Agrícolas (AMEFA) - Baixo Rio Doce - área 4  

Título projeto Objetivos Cidade 
Jovens 

Envolvidos  
Valor 

orçado   

Hortas Escolares como 
unidades didáticas... 

Construir hortas em 4 
escolas com o objetivo de 
fortalecer a consciência 
ambiental por meio da 
educação 

Baixo 
Guandu 

9 R$ 
25.000,00 

  

Marketing Verde na 
Agroecologia: divulgação 
da produção de 
agricultores 
agroecológicos de 
Colatina 

O projeto visa divulgar a 
produção de agricultores 
familiares agroecológicos 
da região de Colatina por 
meio de elaboração de 
conteúdos digitais e 
gestão de redes sociais. 

Colatina 8 R$ 
23.869,00 

  

Projeto Mandalla: 
Tecnologia Social a 
Serviço 
daSustentabilidade 
Ambiental e Segurança 
Alimentar na 
Comunidade e Escola 
Família Agrícola de 
Marilândia 

Implantação de uma 
mandala para o cultivo de 
hortaliças e plantas 
medicinais consorciada 
com a criação de 
pequenos animais. 

Marilândia 31 R$ 
24.467,70 

  

 
 

Lumiar Consultoria Ambiental - Foz do Rio Doce - área 5  
  

  

Título Objetivos Cidade Jovens 
Envolvidos  

Valor 
orçado 

  

Projeto Jardim educativo 
em homanagem a 
professora Anailza 
Gomes Terci 

Criação de uma horta com 
plantas medicinais na 
EMEF Zenília Verzem 
Ribeiro/Barra do Riacho 

Aracruz 3 R$ 
3.936,32 

  

Movimento Cultural - 
Consciência Lotus 

O projeto propõe estudos 
relativos à fauna e a flora 
locais, construção de 
placas com resumos 
desses estudos, sua 
instalação em locais 
estratégicos de Barra do 
Riacho e um encontro de 
rimas sobre os mesmos 
estudos 

Aracruz 3 R$ 
4.594,33 

  

Sala Verde Instalação de uma sala 
ambiente para leitura no 

Aracruz 4 R$ 
5.000,00 

  



interior da EEEFM 
Ermentina Leal 

Quebarndo Tabu - 
impacto socioambiental 
dos absorventes 
femininos 

Sensibilização, por meio 
de palestras, de 
adolescentes da EEEFM 
Caboclo Bernardo, sobre 
temática da pobreza 
menstrual e o descarte 
correto de absorventes 

Aracruz 1 R$ 
4.134,00 

  

Sonhando Realidades Revitalização (reforma) de 
um espaço na frente 
ribeirinha de Barra do 
Riacho 

Aracruz 4 R$ 
5.000,00 

  

Projeto Revitalizar Revitalização de um 
antigo bosque no distrito 
de Jacupemba 

Aracruz 3 R$ 
5.000,00 

  

Overdadeiro Belo é 
Sustentável 

O projeto visa o 
desenvolvimento da 
Agricultura Natural com 
os princípios da Igreja 
Messiânica, trabalhando o 
cultivo de hortaliças e 
plantas medicinais que 
servem para fazer chá e 
flores que servem para 
fazer as Ikebanas 

Linhares 4 R$ 
5.000,00 

  

Sete Cores da Natureza Propõe alterar uma parte 
do canteiro central da 
avenida Rufino de 
Carvalho, retirando o 
concreto e plantando 
alecrim. Além disso 
objetiva instalar luzes 
entre as palmeiras da 
avenida. 

Linhares 4 R$ 
4.950,00 

  

Vida Sustentável: 
gerenciando resíduos 

Visa a realização de 
palestras em Rio Quartel 
para os moradores 
sensibilizando-os para a 
necessidade de separação 
de resíduos para posterior 
reciclagem. 

Linhares 2 R$ 
4.993,18 

  

Projetão do Biodigestor 
Sustentável 

O projeto visa a instalação 
de um biodigestor para, 
com a utilização de fezes 
de animais e cascas de 
plantas, produzir biogás. 

Linhares 1 R$ 
5.000,00 

  

 

   
 


