


Guia Didático

Oito países:

• Ilhas Cayman

• Honduras

• Colômbia

• Indonésia

• Sri Lanka

• Guatemala

• Brasil

• China

• + 7 países



Rede de Educadores 

541 profissionais 

formados

132 escolas públicas 

envolvidas

• 26 Escolas

• 91 professoresCariacica (ES)

• 08 Escolas

• 68 professoresFundão (ES)

•14 Escolas

•31 professores
Maragojipe (BA)

•12 Escolas

•42 professoresTamandaré (PE)

•11 Escolas

•88 professoresPorto de Pedras (AL)

•9 escolas

•32 professoresCananéia (SP)

•6 escolas

•37 professores

São Miguel do Milagres 
(AL)

•10 escolas

•40 professores

São José da Coroa 
Grande (PE)

•15 escolas

•51 professoresItapissuma (PE)

•11 escolas

•40 professores
Japaratinga (AL)

•10 escolas

•21 professores
Jequiá da Praia (AL)



•12 Escolas

•42 professoresTamandaré (PE)

•11 Escolas
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Rede de Educadores 

247 profissionais 

formados

50 escolas públicas 

envolvidas



Realização:

Apoio:

Prefeituras de 

Tamandaré, Porto 

de Pedras, São 

Miguel dos 

Milagres, São José 

da Coroa Grande, 

Japaratinga



Os Maravilhosos

Manguezais do Brasil

ISBN: 978-85-62724-00-8

• 273 páginas

• 05 capítulos

• 42 atividades

• 01 glossário

Aplicado em Cariacica (ES), 

Fundão (ES), Maragogipe (BA), 

Cananéia (SP), Tamandaré 

(PE), Porto de Pedras (AL), São 

Miguel dos Milagres (AL), São 

José da Coroa Grande (PE), 

Japaratinga (AL)



SUMÁRIO

1. Tudo sobre manguezais
2. O manguezal como 

habitat
3. Impactos humanos 

como manguezais
4. Visitando o manguezal
5. Promovendo mudanças
6. Glossário e Bibliografia



Os manguezais e o ciclo d’água









Desenhos de Dó Galdino









Ações do curso “Guia Didático os Maravilhosos Manguezais do Brasil”



Porto de Pedras

Foto acervo IBB



Tamandaré

Foto acervo IBB



São Miguel dos Milagres

Foto acervo IBB



São José da Coroa Grande

Foto acervo IBB



Japaratina



Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.
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Parâmetros

AVALIAÇÃO DO CURSO – PORTO DE PEDRAS
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Parâmetros

AVALIAÇÃO DO CURSO TAMANDARÉ

Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.



Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.
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AVALIAÇÃO DO CURSO – SÃO MIGUEL



Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.



Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.



Satisfação dos docentes participantes do curso. a) organização do curso; b) espaço onde foi

realizado; c) carga horária; d) organização do guia didático; e) proposta pedagógica do guia

didático; f) contextualização do guia didático; g) condução e replicabilidade dos

experimentos; h) integração dos conteúdos do guia a outras disciplinas; i) o guia enquanto

proposta de intervenção local; j) capacidade de compreensão e uso do guia didático por

parte dos docentes; k) a infraestrutura física e pedagógica da escola permite o ensino-

aprendizagem; l) o projeto pode fortalecer políticas públicas municipais de gestão dos

manguezais.



Ações nas escolas com o uso do guia 



























30 professores 
+ 10 gestores

participaram do curso

✓ 12 professores
desenvolveram atividade
✓ 07 escolas envolvidas
✓ (+ 3 professores)

PORTO DE PEDRAS 2012
(AL)

40 %



30 professores 
+ 10 coordenadores

participaram do curso

✓ 10 professores
desenvolveram atividade
✓ 03 escolas envolvidas
✓ (+ 2 professores)

TAMANDARÉ 2012

(PE)

33,3 %



30 professores 
+7 coordenadores

participaram do curso

✓ 22 professores
✓ desenvolveram atividade
✓ 06 escolas envolvidas

✓ 12

SÃO MIGUEL DOS 

MILAGRES 2014 (AL)

73,3 %



30 professores 
+10 coordenadores

participaram do curso

✓ 30 professores
desenvolveram atividade
✓ 10 escolas envolvidas

✓ Todos professores na ativa

SÃO JOSÉ DA COROA 

GRANDE 2016 (PE)

100 %



32 professores 
+ 11 gestores

participaram do curso

✓ 18 professores
desenvolveram atividade
✓ 04 escolas envolvidas
✓ (+ 10 professores)

PORTO DE PEDRAS 2018
(AL)

56,25 %



37 professores 
+1 coordenador

participaram do curso

??????

Japaratinga 2019 (AL)



MUITO OBRIGADO!

Foto Clemente Coelho Junior


