NOME DO PROJETO: Escola do MAR: da nascente ao oceano
PROPONENTE: Associação Planeta d’O
Trata se de um projeto em cooperação técnica com a prefeitura Municipal de Curitiba, piloto
na Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto.
Objetivos: Proteger o ambiente marinho, mobilizar nossa capacidade cientifica, organizar e
desenvolver uma nova relação entre a criança e o mar.
Levar ações sobre o ambiente marinho para auxiliar no contexto de revelar a importância da
economia do mar, levar em conta que crianças e adolescentes de hoje, serão os futuros
políticos e empresários de amanha, com poder de decisão para determinar os eixos que
farao a diferença. O mar é o coração dos desafios futuros.
Por quê? Porque estes são os desafios do mundo de amanhã. Os oceanos estão no centro
dos direitos estratégicos, económicos, sociais e humanos do nosso tempo. Além disto
acreditamos que o Planejamento e a aplicação destas ações ajudarão a despertar, o senso
moral, o espírito critico e a cidadania visando o manejo sustentável dos Mares e dos
Oceanos.
Ações para o Primeiro semestre de 2017: Apresentação do Projeto na Escola e a participação
entusiasmada de todos os professores representada no aceite da Diretora e Vice Diretora
Diretora: Leni Gonçalo Mendes Vidmontas e a Vice - Diretora: Neusa Maria Sochascki Klinghofer
Esta etapa contempla 02 ações:
Etapa 1 –

➢ Construção na escola – envolvimento dos professores onde todas as disciplinas
trabalham com o tema mãe , O mar que queremos, da nascente ao oceano.

Etapa 2 –
➢ 22 de março de 2017 – Dia Mundial da água
Palestra de Carlos Ferreira Instituto Mata Atlântica

➢ Apresentação da Associação Planeta d’O: Adriano Falvo Conselheiro do Evento:
Carlos Eduardo Belz
➢ Descida a nado com nadadeiras do Rio Rhone por Pierre Passot, saindo da Suíça ate
Porto Saint Louis Du Rhone em Marseilha.

Trajeto que levou 11 dias em que os estudantes acompanharam através de um mapa com
marcadores a cada dia. Participaram enviando palavras de incentivo e desenhos através das redes
Colaboradores da Associação Planeta d’O para a segunda etapa do Projeto Escola Mar: da
nascente ao oceano, segundo semestre 2017.
Em ordem alfabética da esquerda para Direita: Adriano Falvo, Carlos Belz, Carlos Ferreira , Pierre
Passot e SoniaMar Passot.
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A ação de hoje 27 setembro 2017 é o lançamento da etapa Desenhe para mim o mar – Esta
etapa contempla 5 ações:
➢ 20 de setembro 2017 - Exposição Fotográfica de Noeli Lara Ribeiro
➢ 27 de setembro de 2017 –
1 - lançamento do Evento com Carlos Belz, Adriano Falvo, Cleusa Cruz, Pierre Passot e SoniaMar
Passot
2 – palestras e apresentação de acessórios:
Maria Jose Perreli, Noeli Ribeiro e Paula Romano da Associação Mantas do Brasil - São Paulo.
➢ 8 de novembro 2017
Palestra do canal Descontrartigo com a palestra: “O mistério do mar : como surgiu e porque
dependemos dele”.
Ana de Martini, Ana B. Gonzaga, Brenda Gonçalves.
➢ 8 de dezembro 2017 Equipe da Associação Planeta d’O
Escolha dos desenhos selecionados pela Escola Municipal Heráclito Fontoura Sobral Pinto
➢ 8 de junho 2018 – Equipe da Associação Planeta d’O
Dia Mundial dos Oceanos – premiação dos desenhos ganhadores do concurso interno, e
palestra em vídeo conferencia com Nausicaa na França.

Colaboradores da Associação Planeta d’O para a segunda etapa do
Projeto Escola Mar: da nascente ao oceano, segundo semestre 2017.

Em ordem alfabética da esquerda para Direita:
Adriano Falvo, Ana Gonzaga, Ana de Martini, Brenda Mendonça, Carlos Belz, Cleusa Cruz, Maria Jose
Perreli , Noeli Ribeiro, Paula Romano, Pierre Passot e SoniaMar Passot.

Associação Planeta d’O
Objetivos 14 - Vida na água
Desenvolvimento Sustentável –
ONU – Agenda 2030 –
Fundador e atual Presidente :
Pierre Passot

Missão :
A Associação Planeta d’O tem como Missão resgatar e fomentar a
conscientização da importância do ambiente marinho para o desenvolvimento
sustentável, por meio de ações e projetos sociais educacionais, culturais e
científicos de preservação ambiental.

Visão :

Ser a Instituição não governamental, que deixara um legado para a
Economia do Mar através da inovação, do ensino e das praticas
transformadoras , juntamente com nossos parceiros
.

Parcerias

Parcerias

Escolas Sao Francisco do Sul – SC
Dia Mundial dos Oceanos
8 de junho

Escolas : Engenheiro Agnes Gualberto e Vitor Konder
http://pierrepassot.blogspot.com.br/2012/07/saofrancisco-do-sul-3-cidade-mais.html

Escolas Curitiba, Ponta Grossa – PR
Video Conferencia Dia Mundial dos
Oceanos

Escolas : Adventistas do Paraná
http://pierrepassot.blogspot.com.br/2012/07/saofrancisco-do-sul-3-cidade-mais.html

Escolas Curitiba, Ponta Grossa – PR
Dia Mundial dos Oceanos

Escolas : Adventistas do Paraná
http://pierrepassot.blogspot.com.br/2012/07/saofrancisco-do-sul-3-cidade-mais.html

Projetos 2017/2019
Escola Municipal Heraclito Fontoura Sobral Pinto

Escola Mar:
da nascente ao oceano
Descida do Rio Rhone à nado com nadadeiras:
apresentaçao via Video Conferencia
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Projetos 2017/2018

Rio Tijucas – SC:
Descida do Rio Tijucas em caiaque
primeira etapa
(Para investimentos turismo verde)
(Estudo cientifico das condiçoes fisicas do Rio

Agenda ONU 2030- ODS 14.7
Turismo Verde
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Agenda ONU 2030 – ODS 14.a
aumentar o conhecimento cientifico
12

13

Obrigada!
Sonia Mara Passot:

Contatos
ongplanetado@gmail.com

41 998862605
Curitiba – PR
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