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I – BREVE HISTÓRICO DA SALA VERDE
Breve relato sobre a história da Sala Verde, informando quando foi criada, como foi o início da atuação, qual o público alvo e quais as principais atividades
realizadas, etc.
A Sala Verde Instituto Pró-Terra foi aprovada pelo Edital nº 01/2013 do Projeto Sala Verde, coordenado pelo Departamento de Educação Ambiental
(DEA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Seus objetivos são:
Objetivo Geral: A Sala Verde Instituto Pró-Terra objetiva desenvolver ações de Educação Ambiental e Educomunicação por meio de atividades arte-educativas e
estudos voltados para as questões sociais e ambientais, possuindo um caráter formativo, reflexivo e expressivo dos atores e atrizes socioambientais envolvidos.
Objetivos Específicos:


Contribuir para a valorização e o fortalecimento cultural e ambiental da nossa região, estimulando o sentimento de pertença e co-responsabilidade diante
das questões socioambientais e do resgate da memória e do patrimônio público;



Desenvolver ações de arte e educação ambiental e promover a educomunicação nos municípios da Bacia Tietê-Jacaré, contribuindo desta forma para que
os distintos atores e atrizes da sociedade se mobilizem em atividades voltadas à melhoria do meio ambiente, do resgate cultural e da qualidade de vida;



Oferecer um espaço adequado para possíveis capacitações, cursos e intervenções educativas com atores e atrizes que possam contribuir para a
disseminação da educação ambiental na sociedade;



Oferecer um espaço público, como referência regional para as comunidades, de divulgação, intercâmbio e criação de informações socioambientais;



Contribuir com os projetos do Instituto que focalizem a Educação Socioambiental, oferecendo espaços educativos para a troca de informações, a reflexão
e a crítica para a construção de coletivos educadores;



Avaliar e monitorar todo o processo de desenvolvimento e das ações que serão realizadas do projeto da Sala Verde Instituto Pró-Terra.
A lista das Salas Verdes 2013 foi divulgada em outubro deste mesmo ano e seus materiais como o certificado, o banner e algumas obras para o acervo da

biblioteca foram entregues em maio de 2014. Dessa forma, não foram desenvolvidas as atividades programadas apresentadas ao Edital no início de 2014, pois era
necessário apresentar o certificado as escolas e às instituições para validar a Sala Verde. Para a Sala não ficar parada, fora dada continuidade a projetos da
Instituição voltados a Educação Ambiental. Em agosto de 2014 foi iniciado o planejamento e a divulgação da Sala Verde conforme apresentado no Projeto
Político Pedagógico e as ações de Educação Ambiental, como palestras, cursos, oficinas e publicações educomunicativas, atendendo 1.021 pessoas. Em 2015,
deu-se a continuidade as palestras, cursos e aos outros projetos de Educação Ambiental, além da participação em fóruns, seminários e outros encontros populares
com a comunidade local, totalizando 1.438 participantes.
Em 2016, a Sala Verde Instituto Pró-Terra mudou de sede, sendo que suas atividades não focaram apenas o espaço físico da Instituição, mas também em
outros espaços e em parceria com outras instituições para atender as necessidades dos projetos socioambientais locais e as comunidades que foram trabalhadas. A
participação em congressos e seminários também foi algo marcante deste ano. Dessa forma, seu público alvo variou de alunos da rede de ensino fundamental,
médio e superior, gestores, educadores e população geral.
Atualmente, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui um mostruário de sementes contendo 43 espécies, outro de animais conservados (insetos, aracnídeos,
anfíbios, répteis e pequenos mamíferos) com 36 espécies, 1.974 obras cadastradas em sua biblioteca entre livros, cartilhas, apostilas, folders, mapas, CDs, DVDs,
jogos, etc.; 20 artigos científicos publicados e 08 livros próprios publicados e disponíveis gratuitamente nos sites www.institutoproterra.org.br e
www.riojau.com.br. Nestes três anos de funcionamento, a Sala Verde Instituto Pró-Terra vem ampliando sua rede de contato para poder desenvolver suas
atividades e compartilhar o conhecimento socioambiental de nossa região.

II – PRINCIPAIS PROJETOS/AÇÕES DE EA REALIZADAS.
Descreva as ações e projetos realizados pela Sala Verde, informando o nome, a data/período de realização, a descrição e o número de pessoas participantes. Caso
seja necessário, podem ser inseridas novas tabelas para registrar as ações.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Nova sede da Sala Verde Instituto Pró-

Terra
DATA/PERÍODO: 18/02/2016

DESCRIÇÃO: Em fevereiro, o Instituto Pró-Terra mudou de endereço (Rua
Áureo Burini nº 180, Chácara Bela Vista, Jaú/SP), levando também consigo a
Sala Verde. A nova sede está localizada nos fundos de um escritório, com 01 sala
onde ficam os técnicos, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 almoxarifado e a biblioteca.
Como mostra a Figura 1, o espaço ficou reduzido e por isso a equipe decidiu
focar nas ações que fossem realizadas fora de seu espaço, como de outras
instituições e das comunidades locais e regionais. Vale ressaltar que o espaço
físico da Sala não deixou de ser utilizado, sendo usado ainda para reuniões,
visitas e consultas em seu acervo.

Nº DE PARTICIPANTES: -

Figura 1 – Novo espaço da Sala Verde Instituto Pró-Terra

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Elaboração do logo de comunicação da

Sala Verde Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: Maio de 2016
DESCRIÇÃO: Inspirado no logo do projeto da Sala Verde do DEA, o Instituto
Pró-Terra criou o seu próprio logo, sendo aprovado por todos os seus técnicos.
Este logo foi utilizado em todas as formas de comunicação e divulgação digital e
impressa da Sala como folders e ofícios. A Figura 2 ilustra as duas formas de
representação do mesmo.
Figura 2 – Logos de comunicação da Sala Verde Instituto Pró-Terra

Nº DE PARTICIPANTES: -

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Acervo da Sala Verde Instituto Pró-Terra

e publicações
DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2016

Figura 3 – Produção obras próprias do Instituto Pró-Terra

Figura 4 – Guias sobre a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré

Figura 5 – Cartilha “Da Mobilização a Floresta”

DESCRIÇÃO: Durante todo o ano, a Sala Verde do Instituto Pró-Terra recebeu
doações de obras por meio do DEA e de outras instituições. Até dezembro de
2016, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui aproximadamente 1.974 obras
cadastradas em sua biblioteca entre livros, cartilhas, apostilas, folders, mapas,
CDs, DVDs, jogos, etc.
O Instituto também doou exemplares próprios à comunidade em geral e
em escolas, como “As Florestas de Jaú”, “Cartilha Arborização Urbana da Bacia
Tietê-Jacaré: Sementes dos Saberes” e o kit educativo “Jaú – Sons e Imagens de
um Rio!” (Figura 3), sendo que estes dois últimos foram financiados pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Todas essas obras digitais estão
disponíveis
gratuitamente
pelo
site:
http://www.institutoproterra.org.br/pag_pagina.php?id=8.
Este ano, também foram doadas obras próprias técnicas científicas para
gestores, técnicos e educadores das áreas socioambientais, como o “Guia de
Identificação da Vegetação Natural da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré” e o “Guia
de Restauração de Matas Ciliares para a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré (UGRHI
Nº13)”, financiados também pelo FEHIDRO (Figura 4). Estes também estão
disponíveis
digitalmente
no
site
http://pdrf-tietejacare.webnode.com/publica%C3%A7%C3%B5es-/.
Além destes, também foram doados outros exemplares em que o Pró-Terra
participou de sua construção, como a cartilha “Da Mobilização à Floresta”
(Figura 5) – projeto encerrado em 2014 em parceria com a ONG de Bauru/SP
Vidágua -, e outras obras disponibilizadas por outras instituições como a
Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.
Todas as doações feitas às Salas de Leituras e instituições ao longo do ano
podem ser vistas nos Anexos I, II e III deste relatório. Ao todo, foram doadas
3729 obras.
Nº DE PARTICIPANTES: 31 instituições públicas e privadas, secretarias,
ONGs, empresas e comunidades locais e regionais.

Figura 6 – Livro e CD do material educativo

Figura 7 – Palestra no Rotaract Clube Jahu Terra Roxa e 28/02/2016

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto “Mergulho na Bacia”
DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2016
DESCRIÇÃO: O Projeto “Mergulho na Bacia” funciona desde 2003, cujo
objetivo seria desenvolver ações de Educação Ambiental para a conservação
dos rios e florestas da região Centro Oeste Paulista, visando especialmente o
desenvolvimento sustentável de suas Bacias Hidrográficas. Desde então, o
Instituto promove palestras, passeios a RPPNs e atividades de Educação
Ambiental dentro da sede com o tema bacia hidrográfica. Este ano o foco
também foi a distribuição e divulgação do material educativo “Jaú - Sons e
Imagens de um Rio!” (Figura 6), produzido com o apoio financeiro do
FEHIDRO. Para tanto, foram realizadas palestras e apresentações musicais
específicas deste material. Estas doações fazem parte também das ações de
instrumentalizar gestores públicos para o fomento de elaboração de Políticas
Públicas socioambientais e das escolas em desenvolver trabalhos voltados a
estes temas.
Este ano foram entregues 73 kits para gestores, escolas municipais,
estaduais e particulares, ONGs, secretarias municipais e estaduais, empresas,
educadores, faculdades, bibliotecas, associações, etc., de 9 cidades do Estado de
São Paulo. Ressaltando que tanto o livro quanto as músicas podem ser baixados
gratuitamente pelo site www.riojau.com.br, além de disponibilizar também
vídeos clipes de algumas músicas.
No dia 28 de fevereiro, a Sala Verde Instituto Pró-Terra participou nas
“Atividades Ambientais 2ª Etapa em Jaú”, promovidas pelo grupo Juntaract, do
Rotaract Clube Jahu Terra Roxa, na Casa da Cultura de Jahu. Neste evento,
mais de 50 jovens dos municípios de Agudos, Catanduva, Ibitinga, Itápolis, Jaú,
Novo Horizonte e São José do Rio Preto discutiram sobre a problemática dos
resíduos sólidos urbanos e do seu descarte incorreto nas margens do Rio Jaú.
Durante o evento, o Instituto apresentou uma palestra sobre as ações da
instituição e a Bacia Hidrográfica do Rio Jaú, mostrando sua situação atual e
focando principalmente os resíduos sólidos da Bacia. Também mostrou
resumidamente o conteúdo do kit arte-educativo “Jaú – Sons e Imagens de um

Figura 8 – Participação no Seminário em maio de 2016

Figura 9 – Participação na XI Reunião da
AMPED – Sul no dia 27/07/2016

Figura 10 – Participação no Circo da
Democracia no dia 77/08/2016

Rio!” (livro e CD musical), além dos vídeos clipes e do site do Rio Jaú. Após a
palestra, todos foram até a margem do Rio Jaú de frente a Casa da Cultura de
Jahu para coletar o lixo, totalizando 300 Kg coletados no dia. Ao final do
evento, alguns exemplares do kit foram doados aos representantes de cada
município (Figura 7).
Em maio, o Instituto participou do “Seminário Internacional Territórios,
Conflitos Socioambientais, Segurança e Soberania Alimentar na América
Latina” na Reitoria da Universidade Federal do Paraná - UFPR, em
Curitiba/PR. Neste seminário, foi apresentado o projeto "Jaú - Sons e Imagens
de um Rio!". Estavam presentes aproximadamente 80 pessoas, entre membros
de universidades e comunidades tradicionais e indígenas de toda a América
Latina, o que possibilitou o importante intercâmbio de saberes sobre projetos
socioambientais. Nesta ocasião, também foram doados alguns kits do material
educativo para os colegas latino-americanos e foi realizada uma apresentação
musical das canções de Educação Ambiental sobre a Bacia Hidrográfica do Rio
Jaú (Figura 8).
No dia 27 de julho, o Instituto também participou do “XI Reunião
Científica Regional da AMPED – Sul”, realizado na UFPR – Curitiba/PR, onde
também foi apresentado o material educativo para 300 pessoas e doados alguns
de seus kits, além da apresentação musical (Figura 9).
No dia 07 de agosto, o palco do projeto "Jaú - Sons e Imagens de um
Rio!" foi no “Circo da Democracia”, Fórum público sobre a democracia,
educação, política, justiça, arte e cultura, economia e comunicação (Figura 10),
realizada na Praça Santos Andrade (prédio histórico da UFPR – Curitiba/PR).
Estas atividades reuniram aproximadamente 200 pessoas.
Em outubro a participação musical sobre a Bacia Hidrográfica do Rio
Jaú foi realizada no “Encontro de Resistências Indígenas da América do Sul”,
nas Ruínas de São Francisco também em Curitiba/PR, com público de 300
pessoas (Figura 11).
Ainda no mês de outubro, também houve a participação no “IV
Seminário Internacional sobre Microterritorialidades nas Cidades” (Figura 12),
realizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em Ponta Grossa/PR,
atendendo mais de 80 pessoas.

Figura 11 – Encontro de Resistências Indígenas da América do Sul em outubro de 2016

Figura 12 – Participação no “IV Seminário Internacional sobre Microterritorialidades nas
Cidades” em outubro de 2016

Nº DE PARTICIPANTES: 1080 pessoas.

Figura 13 – Logo e o autor do projeto Luiz Henrique Costa arruda

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Apoio ao projeto “Desbikelando”
DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2016
DESCRIÇÃO: O Projeto “Desbikelando” tem como objetivo levar informação e
Educação Ambiental para 45 escolas do Brasil por meio de atividades lúdicas,
buscando trabalhar com a percepção dos jovens sobre o local e o ambiente onde
vivem e estimulando a busca por idéias alternativas para a melhoria da escola, do
bairro e da comunidade. Cada escola escolheu uma das 20 atividades propostas
pelo projeto e foram agendadas as visitações, sendo que todo o trajeto percorrido
ocorreu por bicicleta como meio de transporte. A saída de seu representante
iniciou-se em 10/01/2016 em Altamira/PA e tem previsão de chegada em
Florianópolis/SC no dia 18/02/2017.
Durante todo o trajeto foram realizadas filmagens e fotografias que
mostrarão as condições estruturais, pedagógicas, ambientais e físicas das escolas
do país. Em todas as escolas professores e alunos foram estimulados as
responderem algumas questões sobre sua percepção do local em que viviam. Ao
final do percurso, será realizado um documentário para descobrir qual é a
percepção ambiental do brasileiro. Todas as atividades e mais detalhes sobre o
projeto
podem
ser
vistos
no
site:
http://mfcomartins.wixsite.com/desbikelando/quem-sou.
Este projeto teve a iniciativa do biólogo Luiz Henrique Costa Arruda
(Figura 13), o qual procurou o Instituto Pró-Terra no ano passado (2015) para
pedir apoio por meio de doações do kit educativo “Jaú - Sons e Imagens de um
Rio!” para o desenvolvimento de algumas atividades, além de serem doadas para
cada escola visitada. Como o responsável não poderia levar todos os kits durante
as viagens, esse nos enviou os endereços de cada escola, onde mandamos por
correio o kit e uma carta falando sobre a Sala Verde (Anexo V).
Nº DE PARTICIPANTES: 40 escolas.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação nas Atividades Culturais do

SENAC Jaú

Figura 14 – Exposição nas Atividades Culturais do SENAC Jaú no dia 25/01/2016

Figura 15 – Evento de dança no dia 22/05/2016

DATA/PERÍODO: 25/01/2016
DESCRIÇÃO: A convite do SENAC de Jaú, o Instituto Pró-Terra participou das
Atividades Culturais para os alunos dos cursos técnicos de informática,
enfermagem, administração e 3D Max.
Durante os intervalos das aulas, foram apresentados os trabalhos
desenvolvidos pela instituição por meio de uma exposição com banners, uma
maquete do Córrego dos Pires, mudas e sementes nativas da nossa região. Com o
intuito de divulgação, também foi apresentada a Sala Verde Instituto Pró-Terra e
algumas de suas ações (Figura 14), sendo que ao final do evento foram doadas
algumas obras do Instituto à biblioteca do SENAC (Anexos I, II e III).
Nº DE PARTICIPANTES: 50 pessoas entre alunos, professores e funcionários.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto ASJA VERDE
DATA/PERÍODO: Fevereiro a setembro de 2016
DESCRIÇÃO: O Projeto ASJA VERDE teve início em 2015 pelo Instituto PróTerra em parceria com a Associação dos Surdos de Jaú e Região – ASJA durante
os meses de março a dezembro. Seu objetivo seria promover uma intervenção
participativa de Educação Ambiental em conjunto com os surdos da ASJA. Este
projeto foi o pioneiro da Instituição em trabalhar com deficientes auditivos de
diferentes faixas etárias.
Fundada no dia 19 de outubro de 1997, a Associação dos Surdos de Jaú e
Região é considerada legalmente como uma entidade de utilidade pública de
acordo com a Lei Municipal nº 3.257/1998. Possui projetos de inclusão como o
“Turismo Inclusivo” e cursos para surdos, festas e viagens culturais, campeonatos
esportivos, palestras e seminários, cursos de Libras, apoio às associações de
surdos vizinhas e atendimento e esclarecimento de dúvidas quanto à cultura
surda.
O projeto teve sua continuidade em 2016, onde foram realizadas três
reuniões com os participantes para discutirem algumas ações do “Plano de
Sustentabilidade da ASJA”, desenvolvida no ano passado. As ações escolhidas

Figura 16 – Passeio no Zoológico de São Paulo no dia 14/08/2016

pelos participantes envolviam eventos e visitas a espaços ambientais.
Algumas ações de entretenimento para os surdos associados foram
propostos e realizados pela Diretoria da ASJA como: o evento de dança com
simulador de movimento (35 pessoas) no dia 22 de maio e o mini curso de pratos
caseiros em 09 de julho (10 pessoas). A Figura 15 mostra o evento de dança
realizado na ASJA, sendo perceptível no dia que todas adoraram e pediram para
que em 2017 tenha de novamente, mostrando que a dança é também uma
linguagem universal, independente de poder ouvi-la ou não.
No dia 14 de agosto foi feito uma viagem ao Zoológico de São Paulo,
participando 08 pessoas (Figura 16). Esta visita foi importante para o
desenvolvimento da sensibilidade ambiental, pois os surdos puderam participar
de todas as atividades fornecidas pelo Zoológico gratuitamente. Em uma destas o
técnico não pode acompanhá-los, o Safari, pois era pago para os não deficientes,
e desta forma acabou atrapalhando a comunicação com os surdos, pois o
Zoológico não possuía Intérpretes de Libras no dia. Fora este acontecimento,
todos os participantes surdos gostaram do passeio e quiseram conhecer mais
espaços ambientais de todo o Brasil.
Também foi realizada a “II Exposição da História da Comunidade Surda
de Jaú e Região” no Museu Municipal de Jahu, em comemoração ao Setembro
Azul. Este ano ficou exposto durante 28 dias e contou com 777 visitantes de 06
Estados do Brasil – Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e
Santa Catarina –, de 37 municípios diferentes. A Figura 16 mostra a preparação e
a abertura da exposição. O diferencial deste ano foi que uma das surdas da ASJA
expôs seus quadros (Figura 17) e também ocorreu um mini curso de Libras no dia
17, contando com a participação de 10 ouvintes (Figura 18). Este mini curso
auxiliou na divulgação da ASJA e nas atividades da mesma.
Em 2017 será dada continuidade ao projeto ASJA VERDE, desenvolvendo
as questões ambientais criado no “Plano de Sustentabilidade da ASJA 2015”
PÚBLICO PARTICIPANTE: 840 entre surdos e ouvintes.

Figura 17 – Preparação e abertura da “II Exposição da História da Comunidade
Surda de Jaú e Região” no dia 03/09/2016

Figura 18 – Artista surda Francisca Carrascoza Vasco Romin

Figura 19 – Mini curso de Libras realizado em 17 de setembro.

Figura 20 – Dinâmica “Qual o nome desta semente?”, realizada no dia
13/04/2016.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Programa Mais Educação
DATA/PERÍODO: Abril a novembro de 2016
DESCRIÇÃO: O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial
nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/2010, constitui-se como
estratégia do Ministério da Educação para ampliar a jornada escolar. Ele é
coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) em parceria com as
Secretarias Estaduais e Municipais da Educação.
As escolas públicas que participam deste programa optam em desenvolver
atividades educativas no campo da educação ambiental, esporte e lazer, cultura e
artes, entre outros. A Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira da cidade de Jaú
trabalha desde 2015 com o macrocampo “Meio Ambiente” no período da manhã

Figura 21 – Jardim da escola

com alunos do Ensino Fundamental II. Para suas atividades, um dos monitores
entrou em contato com o Instituto para marcar uma visita para que seus alunos
conhecessem a Sala Verde (como também foi realizado no ano passado).
No dia 13 de abril, o monitor trouxe 05 alunos, os quais conheceram a
sede da Sala Verde, seus acervos e conversaram sobre as atividades que as ONGs
realizam. Neste dia, também realizaram uma dinâmica com o mostruário de
sementes (Figura 20) e o vencedor ganhou um gibi de seu acervo.
Além desta visita, o monitor também emprestou livros e jogos do acervo
da biblioteca ao longo do ano e realizou consultas com os técnicos sobre o
desenvolvimento de jardins sustentáveis em escolas, pois a mesma estava
realizando tal projeto este ano. Tais consultas foram extremamente importantes
para o monitor poder planejar e desenvolver as atividades do jardim, sendo que
este trabalho foi concluído até novembro de 2016, onde os alunos e a escola
criaram placas de identificação para algumas árvores, cata-ventos de materiais
recicláveis e canteiros de pneus, como ilustra a Figura 21.
Mais uma vez, a Sala Verde pode instrumentalizar monitores do projeto
Mais Educação como no ano passado.
Nº DE PARTICIPANTES: 05 alunos do Ensino Fundamental II e 01 monitor
diretamente e 800 alunos indiretamente.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na Escola Estadual Dr.
Tolentino Miraglia

Figura 22 – Palestra no “I Ciclo de Palestras de Biologia” em 30/05/2016

DATA/PERÍODO: 30/05/ 2016
DESCRIÇÃO: A convite da Escola Estadual Dr. Tolentino Miraglia (Anexo
IV), a Sala Verde participou do “I Ciclo de Palestras de Biologia”. Tal evento
ocorreu do dia 30 de maio até 03 de junho, fazendo parte da grade curricular da
disciplina de Biologia da escola. Desta forma, a professora Letícia resolveu
abordar tais temas em forma de palestras, convidando técnicos e pessoas da área.
Neste dia, a Sala Verde Instituto Pró-Terra apresentou a palestra “A relação das
árvores com os gases do efeito estufa” para mais de 60 alunos do primeiro ano do
ensino médio (Figura 22). Ao final, foram sanadas as dúvidas de alunos e
professores presentes.

Nº DE PARTICIPANTES: 60 alunos do ensino médio e 03 professores.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra no SESI de Igaraçu do Tietê em

comemoração ao Dia do Meio Ambiente

Figura 23 – Palestra no SESI de Igaraçu do Tietê/SP no dia 02/06/2016

DATA/PERÍODO: 02/06/ 2016
DESCRIÇÃO: Em comemoração ao “Dia Mundial do Meio Ambiente” em 05
de junho, o Instituto Pró-Terra deu uma palestra na unidade SESI-SP de Igaraçu
do Tietê/SP para 160 alunos do primeiro ano ao quarto ano do Ensino
Fundamental I (Anexo IV).
Além da apresentação da palestra “Conhecendo as árvores”, foram
mostradas aos alunos algumas mudas e suas respectivas sementes como: angico,
jatobá, jequitibá-rosa, ipê-amarelo, ipê-branco, ipê-roxo, pau-ferro, pau-jangada e
urucum (todos do acervo da Sala Verde). Ao final, as crianças tiraram suas
dúvidas e puderam conhecer mais de perto as mudas e as sementes (Figura 23). A
pedido da escola, também foram doadas obras de conteúdo de Educação
Ambiental e meio ambiente à Biblioteca, como mostra o Anexo I e II deste
relatório.
Nº DE PARTICIPANTES: 160 alunos do Ensino Fundamental I e 04
professoras.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação nas Atividades Ambientais do
Interact Clube de Jahu
DATA/PERÍODO: 14/06/ 2016
DESCRIÇÃO: A convite do grupo Intaract do Rotaract Clube Jahu Terra Roxa,
o Instituto Pró-Terra participou de suas atividades ambientais promovidas na
Escola Estadual Professor Antônio Terézio Mendes Peixoto em Jaú/SP. Tal
atividade visou à conscientização das crianças em relação à importância de agir
sustentavelmente em prol ao meio ambiente, causando menos impacto a este.
Neste evento, 03 jovens do Interact apresentaram uma palestra sobre a
relação do ser humano com a natureza para 28 alunos do sexto ano do Ensino
Fundamental II, além de mostrar uma curta animação. Após, a equipe da Sala

Figura 24 – Participação nas Atividades Ambientais do Interact Clube de Jahu no dia
14/06/2016

Verde Instituto Pró-Terra explicou rapidamente a importância das árvores e como
seria realizada a próxima atividade, o plantio de 50 mudas no Bairro Maria Luiza
II. Tal plantio contou com a parceria também da Secretaria do Meio Ambiente de
Jaú (parceira da Sala Verde), a qual disponibilizou a área e as mudas. O Instituto
Pró-Terra doou hidrogel para o plantio e o no local foi explicado aos alunos como
plantar e manusear o hidrogel. Todas as atividades podem ser vistas na Figura 24.
O Instituto também doou obras de conteúdo de educação ambiental e
meio ambiente à Sala de Leitura da escola, o qual pode ser visualizado no Anexo
I e II.
Nº DE PARTICIPANTES: 28 alunos do Ensino Fundamental II, 03 jovens do
Interact, 04 técnicos da SEMEIA e 02 professores.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Apoio a criação da Com-Vida na escola

EE Álvaro Fraga Moreira

Figura 25 – Aluno consultando o acervo da Biblioteca da Sala Verde Instituto Pró-Terra

DATA/PERÍODO: Julho a Novembro de 2016
DESCRIÇÃO: Este ano, o Instituto Pró-Terra apoiou a criação da Com-Vida
(Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida) na Escola Estadual. Álvaro
Fraga Moreira de Jaú/SP. A iniciativa fez parte do Trabalho de Conclusão de
Curso de um graduando do curso de Licenciatura em Ciências da USP-Jaú. Tal
trabalho teve como objetivo: “criar um grupo participativo de Educação
Ambiental (a Com-Vida) que envolva diferentes atores relacionados com a
escola, além de criar um ambiente de troca de experiências e com a possibilidade
de discussões e ações que visam trazer melhorias para a escola”.
Para tanto, o aluno visitou primeiramente o acervo da biblioteca da Sala
Verde (Figura 25) e consultou os técnicos sobre a criação de Com-Vidas nas
escolas, pois não há nenhuma em nossa região.
Quando começou a ser realizado a Com-Vida, uma de nossas técnicas
participou nas reuniões e encontros na escola. A Com-Vida contou com reuniões
de planejamento e de encontros com os participantes (círculos de cultura e
aprendizagem), tendo participação direta de pelo menos 67 pessoas. Foram cinco
encontros que tiveram entre 11 a 14 participantes em cada, sendo que os três
primeiros encontros foram de apresentação, troca de experiências, levantamento

da percepção e o diagnóstico em relação à escola; no quarto encontro foram
definidas quais ações o grupo se propunha a realizar para trazer melhorias à
escola e o quinto encontro foi realizado em novembro visando o monitoramento e
avaliação das ações propostas anteriormente (Figura 26).
Além da consultoria e das participações, a Sala Verde Instituto Pró-Terra
emprestou equipamento eletrônicos como notebook e retroprojetor.

Nº DE PARTICIPANTES: 67 pessoas entre alunos e professores diretamente.

Figura 26 – Encontros de formação da Com-Vida na escola

Figura 27 – Palestra na escola e visita a Estação Experimental em 08/08/2016

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Educação Patrimonial na escola em Pouso
Alegre de Baixo – Jaú/SP
DATA/PERÍODO: 08/08/2016
DESCRIÇÃO: A Sala Verde Instituto Pró-Terra realizou uma atividade de
Educação Patrimonial na Escola Municipal João Pacheco de Almeida Prado em
Jaú/SP, com 19 alunos do 4º e 5º do Ensino Fundamental I.
Para tanto, foi realizada uma palestra sobre o histórico de ocupação do
território na região de Jaú. Após, todos os alunos visitaram a Estação
Experimental, localizada na entrada do bairro rural do Pouso Alegre, onde as
crianças tiveram contato com os remanescentes florestais e históricos associados
ao período cafeeiro (Figura 27).
O Instituto também doou obras de conteúdo de Educação Ambiental e
meio ambiente à Sala de Leitura da escola, o qual pode ser visualizado no Anexo
I e II.
Tal atividade faz parte do projeto que irá revitalizar o Horto Florestal de
Pouso Alegre de Baixo no Município de Jaú, onde em seu último processo foram
realizados trabalhos de campo que avaliaram a superfície e subsolo da área,
objetivando encontrar remanescentes materiais de caráter arqueológico ou
histórico que pudessem ser eventualmente impactados pela implantação do
Viveiro de Mudas. No ano de 2010 o Instituto Pró-Terra em conjunto com o
Instituto Florestal elaboraram um projeto de revitalização do Horto Florestal do
Pouso Alegre de Baixo e este foi aprovado em 2014 pelo Fundo de Interesses
Difusos da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Para tanto,
os ofícios de solicitação da realização da palestra encontram-se no Anexo IV.
Nº DE PARTICIPANTES: 19 alunos do Ensino Fundamental I e 04 professoras.

Figura 28 – Palestra sobre a lenda do Unhudo em 16/08/2016

Figura 29 – Construção do jardim da EE Jardim Jorge Atalla em 20/08/2016

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na escola EMEF João Pacheco de
Almeida Prado
DATA/PERÍODO: 16/08/2016
DESCRIÇÃO: A partir da palestra do dia 08, a Escola Municipal João Pacheco
de Almeida Prado entrou em contato com a Sala Verde Instituto Pró-Terra e
pediu uma palestra sobre “O Unhudo da Pedra Branca” para 40 alunos do 2º ao 5º
do Ensino Fundamental I. Tal convite seria referente ao trabalho que a escola
estava desenvolvendo com os alunos para apresentar na Feira do Livro no mês de
setembro.
Desta forma, no dia 16 foi realizada a palestra sobre a lenda do Unhudo,
contando sua origem, fatos e curiosidades sobre o mesmo. Durante a palestra, os
alunos puderam interagir, fazendo perguntas e comentários (Figura 28).
Nº DE PARTICIPANTES: 40 alunos e 04 professores.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto Jardins nas Escolas
DATA/PERÍODO: 15 e 22/08/2016
DESCRIÇÃO: A convite da Escola Estadual Jardim Jorge Atalla de Jaú/SP para
a complementação prática das aulas, 20 alunos do 3º ano do ensino médio
aprenderam como planejar e a construir um jardim sustentável na escola.
No dia 15, um dos técnicos do Pró-Terra repassou o conteúdo teórico,
como o estudo do local, conhecimentos básicos do solo e sua análise, a
importância da água, adubação orgânica e compostagem, conhecimentos de
plantas de sol e de sombra, ferramentas e equipamentos de segurança e de campo,
como desenhar e calcular a metragem do terreno e descarte adequado dos
resíduos sólidos gerados durante a jardinagem.
Já no dia 22, uma semana depois, foi realizada a prática no jardim da
escola, recebendo sempre as orientações do técnico (Figura 29). Todo material
como equipamentos e ferramentas de jardinagem foram emprestados pelo PróTerra. Ao final, todos agradeceram e elogiaram a aula diferenciada que tiveram
na escola.
Nº DE PARTICIPANTES: 20 alunos, 02 professores e 01 monitor.

Não há fotos

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra sobre projetos de Educação Ambiental do Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: 25/08/2016
DESCRIÇÃO: A convite da professora de Educação Ambiental da FATEC-JAHU (parceira da Sala Verde), o Instituto Pró-Terra
ministrou uma palestra no dia 25 de agosto na faculdade para essa mesma disciplina. Para tanto, foram apresentados os projetos de
Educação Ambiental que já foram desenvolvidos e os que estão sendo atualmente, como a própria Sala Verde.
Após, foi formada uma roda de diálogo e discutiram como escrever e desenvolver projetos na área de Educação Ambiental.
Nº DE PARTICIPANTES: 15 alunos e 01 professora.

Figura 30 – Livro e CD do material educativo

Figura 31 – Livro e CD do material educativo

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação na elaboração do Plano Diretor
de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré
DATA/PERÍODO: 13 e 14/09/2016
DESCRIÇÃO: A ONG Teia-Casa de Criação de São Carlos/SP iniciou este ano o
projeto “Plano Diretor de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do TietêJacaré (PDEA-TJ)”. Tal plano surgiu devido a uma demanda induzida da Câmara
Técnica de Educação Ambiental do Comitê de Bacia Hidrográfica do TietêJacaré, segundo a deliberação CBH-TJ-07 (16 de dezembro de 2013), o qual irá
nortear os projetos de Educação Ambiental na Bacia.
Na segunda etapa deste projeto, a ONG visitou os 34 municípios da
UGRHI nº13 e realizou rodas de conversa em cada um durante todo o ano. No dia
13 de setembro, a representante da TEIA pediu para conhecer a Sala Verde
Instituto Pró-Terra e auxiliá-la no diagnóstico de entidades e instituições que
desenvolvem Educação Ambiental em Jaú (Figura 30). Desta forma, foram
levantados os contatos destas para poderem participar na roda de diálogo do dia
14. O link a seguir trata do convite enviado por meio da rede social Facebook:
https://www.facebook.com/pdeatj/photos/a.1678063879132703.1073741828.167
6030882669336/1756471204625303/?type=3&theater.
O encontro foi realizado no Museu Municipal, participando 12
convidados ao todo, sendo representantes de escolas estaduais, parceiras da Sala
Verde como a FATEC – JAHU e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de
outras secretarias e o técnico da RPPN Amadeu Botelho de Jaú/SP (Figura 31).

Vale ressaltar que dentre esses participante estava a responsável pela Sala de
Leitura da Escola Estadual Dr. Tolentino Miráglia – a qual foi realizada em 2014
o projeto “Rio Jaú, queremos te conhecer para te proteger” – e o aluno
responsável pela criação do Com-Vida da Escola Estadual Álvaro Fraga Moreira
– comentado já por este relatório -. No dia, ambos explanaram as experiências de
seus projetos e dialogaram as faltas e carências na área da Educação Ambiental
no Município.
Nº DE PARTICIPANTES: 12 pessoas.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação em evento em comemoração

ao Setembro Azul

Figura 32 – Comemoração do “Setembro Azul” no Parque do Ri Jaú, 24/09/2016

DATA/PERÍODO: 24/09/2016
DESCRIÇÃO: No dia 24 de setembro o Instituto Pró-Terra participou do evento
no Parque do Rio Jaú referente às comemorações do “Setembro Azul”, realizado
por uma aluna de Educação Física da UNOPAR – Pólo Jaú.
Durante todo o mês setembro são realizados diversos eventos em todas as
cidades do Brasil, onde a Comunidade Surda chama de "Setembro Azul", a data
para a comemoração do Dia do Surdo é dia 26 de setembro. Internacionalmente
também se comemora o dia dos surdos no dia 30 de setembro. Esta data foi
escolhida pela lembrança do Congresso de Milão ocorrido no mês de setembro de
1880, no qual foi analisado e determinado a proibição do uso das Línguas de
Sinais na Educação dos Surdos em todo o Mundo, um marco triste para esta
comunidade. O "Setembro Azul" é um grande marco histórico das lutas e
conquistas dos Surdos, destacando-se as lutas pelos seus direitos linguísticos e
culturais.
Para tanto, tal evento teve como objetivo: “Mostrar que deficiência não é
sinônimo de ineficiência, que os surdos são totalmente capazes de fazer valer seu
papel de cidadão desde que a sociedade lhe dê oportunidade para tal”. Desta
forma, os surdos da ASJA – Associação dos Surdos de Jaú e Região, amigos e
frequentadores do Parque se reuniram e fizeram uma passeata no Kartódromo
Municipal de Jaú, onde logo após os alunos de Educação Física da UNOPAR
fizeram algumas brincadeiras com os presentes.

Participaram aproximadamente 180 pessoas dentre surdos e ouvintes,
contando com a ASJA, a apresentação do Circênico Artes Integradas e a Polícia
Militar de Jaú 27º BPM/I, a qual realizou o cadastro dos surdos durante todo o
evento.
Em comemoração ao “Dia da Árvore”, 21 de Setembro, o Instituto PróTerra levou um pouquinho da Sala Verde para os participantes poderem interagir
com as amostras de sementes nativas regionais e algumas publicações da própria
instituição. Também foram doadas sementes de urucum aos interessados e
explicado como plantá-los, além da doação do kit do Rio Jaú aos representantes
dos parceiros do evento. Ressaltando que toda a comunicação com os surdos foi
realizada em Libras por uma de nossas técnicas e coordenadora do projeto ASJA
VERDE. A Figura 32 mostra todas as atividades realizadas no dia do evento.
Nº DE PARTICIPANTES: 180 pessoas entre surdos e ouvintes.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação no Seminário Caminhos

para o Financiamento da Educação Ambiental

Figura 33 – Participação no “Seminário Caminhos para o Financiamento da Educação
Ambiental em 10/10/2016

DATA/PERÍODO: 10/10/2016
DESCRIÇÃO: No dia 10 de outubro, a Sala Verde Instituto Pró-Terra participou
do “Seminário Caminhos para o Financiamento da Educação Ambiental”
realizado pela FunBEA e ECOAR no SESC Consolação em São Paulo/SP. Tal
evento contou com a presença de educadores ambientais da capital e de diversas
cidades do interior paulista e mesmo de outros estados, além da presença do
Secretário Municipal do Verde e Meio Ambiente, da Coordenadora de Educação
Ambiental do MMA, Renata Maranhão e do Secretário Executivo do Comitê de
Bacias do Alto Tietê.
Neste dia foram discutidos os principais desafios para a Educação
Ambiental no país e formas de financiamento para projetos, além de separar os
participantes em pequenos grupos para debaterem e propor sugestões para o
Projeto de Lei do Fundo Nacional de Educação Ambiental do Deputado Federal
Nilto Tatto. A Figura 33 ilustra esses momentos.
Nº DE PARTICIPANTES: 40 pessoas entre participantes e convidados.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na EE Major Prado – Jaú/SP
DATA/PERÍODO: 17/10/2016
DESCRIÇÃO: A pedido da Escola Estadual Major Prado (Anexo IV), no dia 17
de outubro a Sala Verde realizou a palestra “Água” para 32 alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental II.
Como a sala estava trabalhando com este tema, a técnica apresentou a
importância da água na manutenção da vida no planeta, suas características
físicas, formas de captação, tratamentos de água e de esgoto, usos e problemas
socioambientais atuais pela falta de água potável. Nestes momentos alguns alunos
fizeram algumas perguntas e observações em complementação ao que era falado,
ocorrendo a participação da sala. Após, foi realizado a dinâmica “Aquamóvel” no
pátio da escola, onde os alunos se divertiram e puderam refletir ao final da
brincadeira (Figura 34).
Ao final das atividades, foram doados obras de conteúdo de Educação
Ambiental e meio ambiente à Sala de Leitura da escola (Anexos I e II).
Nº DE PARTICIPANTES: 32 alunos e 02 professoras.
Figura 34 – Palestra na EE Major Prado em 17/10/2016

Figura 35 – Replantio de mudas na Escola Especial do Autista “Prof.ª Sophia Ottoni
Guimarães do Amaral

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto “Pró-Terra Solidário”
DATA/PERÍODO: 12/12/ 2016
DESCRIÇÃO: O projeto “Pró-Terra Solidário” trabalha de diversas formas em
todos os anos. Criado em 2013, suas atividades são focadas para a comunidade
em geral e entidades que prestam assistencialismo, buscando auxiliá-las em suas
carências.
Este ano, a pedido da Escola Especial do Autista “Prof.ª Sophia Ottoni
Guimarães do Amaral” de Jaú/SP, os técnicos do Instituto replantaram em seu
jardim 08 árvores, as quais tinham sido plantadas erradas (Figura 35).
Esta escola atende exclusivamente crianças, jovens e adultos com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde 2002.
Nº DE PARTICIPANTES: -

Não há fotos

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Outros usos da Sala Verde
DATA/PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2016
DESCRIÇÃO: Durante o ano a biblioteca da Sala Verde Instituto Pró-Terra também foi visitada e consultada por educadores e universitários
que estavam desenvolvendo seus trabalhos acadêmicos.
Este espaço também foi palco de planejamento e estratégias para desenvolver os projetos de Educação Ambiental da Sala Verde,
reunindo tanto a equipe técnica quanto seus parceiros.
Nº DE PARTICIPANTES: 03 alunos do curso superior.

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES EM 2016
III – ANEXOS

3.553

ANEXO I – Declarações de doações para Instituições da Sala Verde

ANEXO II – Planilha de Doações do kit educativo “Jaú: Sons e Imagens de um Rio!” de 2016

ANEXO III – Planilha de Doações dos guias do Projeto Plano Diretor de Restauração Florestal da UGRHI Tietê-Jacaré de 2016

ANEXO IV – Ofícios de pedidos, convites e respostas às solicitações de 2016

ANEXO V – Notícia do lançamento do projeto Plantadores de Florestas no jornal Comércio do Jahu no dia 23/04/2015

ANEXO V – Modelo de carta entregue a uma escola do projeto “Desbikelando”

