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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, totalizando 3.553 pessoas.
Atualmente, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui um mostruário de sementes contendo 45 espécies, outro de animais conservados (insetos, aracnídeos,
anfíbios, répteis e pequenos mamíferos) com 28 espécies, 1.975 obras cadastradas em sua biblioteca entre livros, cartilhas, apostilas, folders, mapas, CDs, DVDs,
jogos, etc.; 20 artigos científicos publicados e 10 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: Acervo da Sala Verde Instituto Pró-Terra

e publicações
DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2017

Figura 1 – Livro e CD musical “Jaú – Sons e Imagens de um Rio!”

Figura 2 – Guias sobre a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré

Figura 3 – 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, de pessoas e de outras instituições. Até
dezembro de 2017, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui aproximadamente
1.975 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 1), 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 2). 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 3) – 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 534
obras.
Nº DE PARTICIPANTES: 75 instituições públicas e privadas, secretarias,
ONGs, empresas e comunidades locais e regionais.

Figura 4 – Livro e CD do material educativo

Não há fotos

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto “Mergulho na Bacia”
DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2017
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 à 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 4), 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 128 kits para gestores, escolas municipais,
estaduais e particulares, ONGs, secretarias municipais e estaduais, empresas,
educadores, faculdades, bibliotecas, associações, etc., de 19 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 DE PARTICIPANTES: 62 instituições.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Desenvolvimento e divulgação do Cardápio de Atividades da Sala Verde Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2017
DESCRIÇÃO: No início deste ano, a Sala Verde Instituto Pró-Terra enviou por email às escolas municipais, estaduais e particulares de Jaú,
uma Carta Convite explicando o projeto da Sala Verde e como agendar as atividades do “Cardápio de Atividades da Sala Verde Instituto PróTerra” (Anexos IV e V). Tais ações incluem palestras, dinâmicas e oficinas de trabalhos divididas em seis temas principais: Meio Ambiente,
Água, Bacia Hidrográfica do Rio Jaú, Árvores, Resíduos Sólidos e Diversos (Sustentabilidade, Gênero, etc.), todas voltadas para alunos do
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Dentre as atividades do Cardápio, também são doadas obras voltadas à Educação Ambiental e ao

meio ambiente para as Salas de Leituras das escolas.
Criamos também o email da Sala Verde Instituto Pró-Terra, o salaverde@institutoproterra.org.br, para esta divulgação e agendamento
das atividades. Ao todo, foram enviados e-mails para 48 escolas municipais, estaduais e particulares da cidade de Jaú.
Nº DE PARTICIPANTES: 48 escolas municipais, estaduais e particulares.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto Rios, Florestas e Violas, Música

e Natureza

Figura 5 – Educomunicação em rádio e TV de Curitiba

Figura 6 – Gravação do “Documentário Mãe Devoniana”

DATA/PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2017
DESCRIÇÃO: O projeto traz para o público o encontro da Viola Caipira com a
Flauta Transversal no Show RIOS FLORESTAS E VIOLAS, tocando canções
regionais do Brasil e América do Sul, dando ênfase para as sonoridades
camponesas. O show tem duração média de 90 minutos e conta a dinamização
integrada das canções executadas com imagens temáticas projetadas em telão,
fomentando o despertar da emoção e da sensação de bem estar, buscando assim,
o espirito da criticidade e importância para os grandes temas socioambientais da
atualidade como Mudanças Climáticas, Crise Hídrica, Importância da
Biodiversidade e Valorização Cultural de Temas Regionais e Folclóricos. O
repertório é caracterizado por poemas musicados, arranjos e sonoridades que
buscam o resgate, valorização e conscientização socioambiental na busca do
pertencimento do Ser Humano em suas paisagens.
Em 22 de fevereiro de 2017, o Instituto Pró-Terra desenvolveu
atividades de Educomunicação divulgando o Projeto “Rios Florestas e Violas,
Música e Natureza” na TV Transamérica e na rádio RB2 de Curitiba, no Estado
do Paraná (Figura 5). Na oportunidade foi apresentado os Biomas do Sul do
Brasil e tocado músicas sobre a Biodiversidade e Recursos Hídricos locais. O
vídeo
da
entrevista
está
disponível
no
link:
https://www.youtube.com/watch?v=n38HHId0EfU
No mês de março, o Instituto através do projeto “Rios Florestas e
Violas, Música e Natureza” gravou o documentário chamado “Documentário
Mãe Devoniana” de Mobilização e Educação Ambiental para a proteção das
Escarpas Devonianas no Paraná (Figura 6). A gravação tem como objetivo
sensibilizar as pessoas sobre a importância da Área de Proteção Ambiental que

Figura 7 – Participação no EPEA com o
minicurso e apresentação musical

Figura 8 – Participação no I Seminário
Latino-Americano de Estudos em
Cultura

Figura 9 – Palestra para alunos do

Figura 10 – Participação no curso de
Bioconstrução

curso Técnico em Meio Ambiente

estão
sob
ameaças.
O
vídeo
está
disponível
no
link:
https://www.youtube.com/watch?v=EYaWNUaeZaw
Nos dias 17, 18 e 19 de maio, a Sala Verde Instituto Pró-Terra esteve
em Curitiba na Universidade Federal do Paraná - UFPR participando
ativamente do importante encontro brasileiro Encontro Paranaense de Educação
Ambiental (EPEA) (Figura 7). O Instituto Pró-Terra esteve presente
ministrando uma oficina com o tema Plantadores de Florestas, um Ofício Sócio
ambiental; uma palestra com o título Jaú Sons e Imagens de um Rio!; e
ministrou uma apresentação cultural do Projeto “Rios Florestas e Violas,
Música e Natureza”, utilizando a música como ferramenta no aprendizado e na
sensibilização das pessoas com o meio ambiente.
Nos dias 28, 29 e 30 de junho, o Instituto Pró-Terra participou do “I
Seminário Latino-Americano de Estudos em Cultura” sob a temática “A
mundialização da cultura na globalização e os processos decoloniais na
América-Latina”, em Foz do Iguaçu-PR (Figura 8). O Instituto esteve presente
nesse evento ministrando uma apresentação cultural do “Projeto Rios Florestas
e Violas, Música e Natureza”, utilizando a música como ferramenta no
aprendizado e na sensibilização das pessoas com o meio ambiente. O evento
contou com a presença de aproximadamente 500 pessoas de várias partes do
Brasil e da América Latina como Chile, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e
Uruguai.
No dia 11 de agosto, o Instituto ministrou a palestra “Unidades de
Conservação - Desafios e Possibilidades" para os alunos do curso Técnico em
Meio Ambiente do Centro Estadual de Educação Profissional Newton Freire
Maia, em Quatro Barras no Estado do Paraná (Figura 9). Esta atividade trouxe
como tema a integração Social, Ambiental e Cultural como chave para o
desenvolvimento de práticas de amor, solidariedade e preservação da vida em
sua plenitude aqui no nosso Planeta Terra. O número estimado de participantes
é de 80 alunos e 5 professores.
Entre os dias 12 a 15 de outubro, o Instituto participou do curso
“Vivência em Bioconstrução”, em Conceição do Rio Verde-MG (Figura 10). O
curso (com carga horária de 32 horas) conteve aulas práticas e expositivas sobre
os principais assuntos da bioarquitetura e construção sustentável, contando com

a presença de 25 pessoas.
Ainda no mês de outubro, o Instituto esteve presente com a palestra
"Florestas Brasileiras" no Centro Estadual de Educação Profissional do Paraná,
em Curitiba, na IX Semana de Estudos Ambientais (Figura 11), que ocorreu nos
dias 24, 25 e 26 de outubro, com a presença de 200 alunos e 10 professores.

Nº DE PARTICIPANTES: 820 pessoas entre professores, alunos e
instituições.
Figura 11 – Palestra na IX Semana de Estudos Ambientais

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra e saída de campo na ETEC

Professor Urias Ferreira
DATA/PERÍODO: 21/03/2017
DESCRIÇÃO: Em comemoração à semana do Dia Mundial da Água (22 de
março), a Sala Verde Instituto Pró-Terra realizou a palestra “A importância das
Matas Ciliares” na ETEC Professor Urias Ferreira em Jaú, para alunos do 2º ao 3º
ano do ensino médio (Figura 12). Esse convite foi feito por meio de uma
professora que soube sobre o Cardápio de Atividades da Sala Verde e veio
pessoalmente conhecer este projeto na sede da Instituição semanas antes da
comemoração (Anexo VI).
Nesta palestra, foi apresentada a variação das matas ciliares ao longo dos
rios, seus benefícios e funções e como estas auxiliam na proteção e produção das
águas, além das Áreas de Preservação Permanente (APPs) e sobre o Novo Código
Florestal. Durante a palestra, os alunos puderam interagir, fazendo perguntas e
comentários. Também foram passados dois vídeos sobre a importância da água e
do Projeto “Produtores de água” em Minas Gerais. Ao final da palestra, os alunos
do 3º ano foram junto com o técnico até o Ribeirão da Prata, próximo a escola,
para que pudessem conhecer mais de perto a vegetação do entorno do rio.
Figura 12 – Palestra e saída de campo com os alunos da ETEC

Nº DE PARTICIPANTES: 60 alunos e 3 professores.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na Escola Estadual Prof.ª Ana

Franco da Rocha Brando

Figura 13 – Palestra sobre a água na EE Profª Ana Franco da Rocha Brando

DATA/PERÍODO: 07/04/2017
DESCRIÇÃO: Dando continuidade ao Cardápio de Atividades, no dia 7 de abril,
a Sala Verde Instituto Pró-Terra realizou a palestra “Água” na Escola Estadual
Professora Ana Franco da Rocha Brando, no Município de Jaú, para alunos do
ensino médio integral (Figura 13), conforme solicitado pelo Ofício do Anexo VI.
Durante a sua realização, foram apresentadas as características físicas da
água, seus usos, formas de captação e tratamento e a relação das florestas na
manutenção de sua qualidade, além de enfatizar sobre a importância desta para a
vida no planeta e os principais problemas socioambientais decorrentes de seu uso
irracional. Durante a palestra, foi apresentado um vídeo sobre o ciclo hidrológico
da ANA – Agência Nacional de Águas e os alunos puderam interagir, fazendo
perguntas e comentários.
Ao final, também foram doadas algumas obras à Sala de Leitura da
escola (Anexo I).
Nº DE PARTICIPANTES: 30 alunos e 2 professoras.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Águas e Paisagens Educativas da Bacia do

Tietê Jacaré: Material Didático para Educação Ambiental

Figura 14 – Capa do livro “Águas e Paisagens”

DATA/PERÍODO: Maio a Dezembro de 2017
DESCRIÇÃO: O Instituto Pró-Terra e seus parceiros, através do financiamento
do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos, construíram em 2010 um
importante livro de educação ambiental para educadores(as) da Bacia Tietê-Jacaré,
o “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré” (Figura 14), o qual tem
como objetivo ser uma ferramenta para a construção e execução de programas,
projetos, atividades e processos de educação ambiental com os diversos atores
socioambientais da UGRHI 13. Tal livro pode ser baixado gratuitamente pelo site:
http://www.institutoproterra.org.br/attach/upload/aguasepaisagenseducativasdabac
iatiete-jacare.pdf.

Figura 15 – Reunião com membros da
Câmara-Técnica de Educação Ambiental
do CBH-TJ

Figura 16 – Reunião com o Curso de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
da FATEC-JAHU

Figura 17 – Reunião com a
Coordenadoria de Meio Ambiente de
São Carlos

Figura 18 – Reunião com o Jardim
Botânico de Bauru

Este ano iniciamos o projeto “Águas e Paisagens Educativas da Bacia
Tietê-Jacaré: Material didático para Educação Ambiental”, o qual será
desenvolvido um material didático com a 2ª edição desse livro e a produção de um
CD musical educativo com músicas referentes à Bacia. Como o projeto é
participativo, realizamos Oficinas de Educação Ambiental de desenvolvimento do
material didático nos municípios pertencentes à Bacia Tietê-Jacaré. São no total
10 oficinas, onde 9 já foram realizadas em 2017, além de um Workshop. Tivemos
também contribuições on-line por meio de um formulário, o qual possibilitou a
participação daqueles que não podiam estar presentes. Foram no total 168
participantes e mais de 451 contribuições.
Primeiramente, como parte do processo, no dia 14 de junho de 2017
realizamos uma reunião junto com os membros da Câmara Técnica de Educação
Ambiental (CT-EA) do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré (CBH-TJ)
(Figura 15), os quais escolheram os 5 municípios Polos que sediariam as Oficinas
de Formação de Educação Ambiental do Material Didático: Bauru, São Carlos,
Jaú, Ibitinga e Brotas. Esta reunião contou com a presença de 14 participantes.
Também aproveitamos a ocasião para doarmos às instituições obras de conteúdo
de educação ambiental e meio ambiente da Sala Verde Instituto Pró-Terra (Anexos
II e III).
Após isso, esses 5 municípios foram visitados com o intuito de discutir
sobre a realização da oficina e firmar parcerias. E também aproveitamos para
doarmos às instituições obras de educação ambiental e meio ambiente da Sala
Verde Instituto Pró-Terra (Anexos II e III).
A primeira visita ocorreu no dia 26 de junho, com a Coordenadora do
Curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da Faculdade de Tecnologia de
Jahu (FATEC-JAHU), que gentilmente disponibilizou o local para realização de
uma das oficinas e indicou alguns possíveis participantes, se prontificando a
colaborar com o projeto (Figura 16).
No dia 4 de julho, a equipe se encontrou com a representante da
Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de São Carlos, no
Museu da Ciência Prof. Mário Tolentino, para discutir sobre os possíveis
participantes e conhecer o anfiteatro do Museu, onde também estava programada
uma das oficinas (Figura 17).

Figura 19 – Participação na reunião
do COMDEMA de Jaú

Figura 20 – Reunião com as Secretarias
de Educação e Meio Ambiente de
Ibitinga

Figura 21 – Participação na reunião do
COMDEMA de Brotas

Figura 22 – Oficina de Formação de
Educação Ambiental em Bauru

Outra visita foi realizada no dia 18 de julho, no Jardim Botânico
Municipal de Bauru, onde se pôde discutir sobre possíveis participantes, conhecer
o local onde aconteceria a oficina, além de todo o espaço disponível aos visitantes
(Figura 18).
No dia 07 de agosto, o Instituto participou da reunião do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) de Jaú, no Salão Nobre da Prefeitura
Municipal, convidando todos os presentes para as oficinas do Projeto (Figura 19).
Em Ibitinga, a visita aconteceu no dia 21 de agosto, em uma reunião com
representantes do Núcleo Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e da
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, onde foram esclarecidas
algumas dúvidas referente ao projeto e a dinâmica da oficina, além de seu público
alvo e o espaço escolhido para a realização desta (Figura 20).
E em 30 de agosto, a equipe participou da reunião do COMDEMA de
Brotas, no Centro de Interpretação Ambiental de Brotas (CIAM), com o intuito de
apresentar o projeto e conseguir adesão de colaboradores, além de divulgar a
oficina programa no município (Figura 21).
Após firmar parcerias, as Oficinas de Formação (todas com duração de 4
horas) tiveram o intuito de apresentar o projeto e o material didático, além de
proporcionarem momentos de formação em relação à Bacia e ao Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Os participantes contribuíram com a criação de
atividades e dinâmicas relacionadas com os temas Educomunicação,
Ecoalfabetização, Arte-Educação e Socioambientalismo. Ao final, aqueles que
tinham disponibilidade em participar das demais 5 Oficinas formaram uma equipe
contínua para a revisão do material didático. Também aproveitamos para doarmos
às instituições obras de conteúdo de educação ambiental e meio ambiente da Sala
Verde Instituto Pró-Terra (Anexos II e III).
A primeira Oficina de Formação aconteceu no dia 11 de agosto, no
auditório do Centro de Educação Ambiental do Jardim Botânico Municipal de
Bauru e contou com a presença de 23 participantes das cidades de Areiópolis,
Bauru e Pederneiras (Figura 22).
A segunda ocorreu no dia 18 de agosto, no Museu da Ciência Prof. Mário
Tolentino, em São Carlos, contando com a presença de 14 participantes dos
municípios de Araraquara e São Carlos (Figura 23).

Figura 23 – Oficina de Formação de
Educação Ambiental em São Carlos

Figura 24 – Oficina de Formação de
Educação Ambiental em Jaú

Figura 25 – Oficina de Formação de
Educação Ambiental em Ibitinga

Figura 26 – Oficina de Formação de
Educação Ambiental em Brotas

Figura 27 – 1ª Oficina de Reedição do
Material Didático

Figura 28 – 2ª Oficina de Reedição do
Material Didático

A terceira oficina, em 05 de setembro, ocorreu na FATEC-JAHU com a
presença de 25 participantes das cidades de Bariri, Barra Bonita, Bauru, Jaú e
Mineiros do Tietê (Figura 24).
Já a quarta oficina, realizada no dia 29 de setembro, na Secretaria
Municipal de Educação de Ibitinga, contou com a presença de 13 participantes dos
municípios de Iacanga, Ibitinga, Nova Europa e Tabatinga (Figura 25).
E a quinta e última Oficina de Formação, que aconteceu em 06 de outubro
no Centro de Interpretação Ambiental, em Brotas, contou com a presença de 06
participantes das cidades de Brotas, Itirapina e São Carlos (Figura 26).
Em seguida, realizamos as Oficinas de Reedição do Material Didático
(todas também com duração de 4 horas), onde os três primeiros encontros foram
para revisão do conteúdo do material didático, os quais a equipe formada
anteriormente estudou e se aprofundou no conteúdo do livro, contribuindo para a
sua revisão.
A primeira Oficina de Reedição aconteceu no dia 20 de outubro, na
Estação Ferroviária de Jaú, contando com a presença de 13 participantes das
cidades de Araraquara, Jaú, Pederneiras e São Carlos (Figura 27).
A segunda ocorreu no dia 27 de outubro, no Museu Municipal de Jahu,
contando com a presença de 23 participantes dos municípios de Araraquara,
Areiópolis, Brotas, Itirapina, Jaú, Pederneiras e São Carlos (Figura 28).
E a terceira, realizada no dia 10 de novembro na Universidade de São
Paulo (USP) – Polo Jahu, contou com a presença de 20 participantes dos
municípios de Araraquara, Areiópolis, Jaú, Pederneiras e São Carlos (Figura 29).
Além das oficinas, ainda no mês de novembro, dia 21, foi realizado um
Workshop na Diretoria Regional de Ensino de Bauru com 74 professores e
professoras da rede estadual (Figura 30). Neste encontro (com duração de 8
horas), além das contribuições para a 2ª edição, os mesmos construíram Mapas
Conceituais dos Capítulos do livro. No dia estavam presentes representantes dos
municípios de Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Domélia, Duartina,
Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Paulistânia, Pirajuí, Piratininga,
Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara. O encontro foi de muita interação e
comunicação, e ao final houve sorteio de obras do Instituto Pró-Terra (Anexos II e
III) e de camisetas do projeto.

Figura 29 – 3ª Oficina de Reedição do
Material Didático

Figura 30 – Realização do Workshop
em Bauru

O quarto encontro foi a Oficina de Elaboração de Músicas que irão
compor o CD musical educativo. Realizada em 24 de novembro, esta oficina em
especial teve momento de arte-educação, participando músicos e musicistas para
auxiliar durante a composição das letras. No total foram 17 participantes das
cidades de Areiópolis, Jaú, Pederneiras e São Carlos (Figura 31).
A próxima etapa, será de sistematização dos dados e reedição do livro de
acordo com o que foi discutido nas oficinas, que será apresentado ao grupo de
trabalho na quinta e última oficina, para revisão final do material didático, a qual
ocorrerá em Barra Bonita, na data 23/02/2018.
O
projeto
pode
ser
acompanhado
pelo
Facebook:
http://www.facebook.com/apebTJ/

PÚBLICO PARTICIPANTE: 168 participantes de 115 instituições.

Figura 31 – Oficina de Elaboração de Músicas

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na EMEF João Pacheco de

Almeida Prado
DATA/PERÍODO: 17/05/2017
DESCRIÇÃO: A convite da Escola Municipal João Pacheco de Almeida Prado
de Jaú, realizamos no dia 17 de maio a palestra “Adequação do lixo” para alunos
do 4º e 5º ano do ensino fundamental I (Figura 32).
Desta forma, foram mostradas as diferentes visões sobre o lixo, como ele é
descartado, quais as formas mais adequadas de descarte, problemas e impactos
socioambientais, os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), compostagem e o tempo
de decomposição de alguns materiais. Também foram apresentados vídeos para
ilustrar e poderem ser discutidos com os alunos.
Após a apresentação, os alunos discutiram a respeito da decomposição de
alguns materiais do cotidiano e as professoras tiraram dúvidas quanto à forma de
desenvolver uma composteira na escola.
Anexo VI – Ofícios de Solicitação e Resposta de Atividades da Sala
Verde Instituto Pró-Terra.

Figura 32 – Palestra na EMEF João Pacheco de Almeida Prado

Nº DE PARTICIPANTES: 19 alunos e 2 professoras.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: IX Fórum Brasileiro de Educação

Ambiental e IV Encontro Catarinense de Educação Ambiental

Figura 33 – Participação no EPEA com o minicurso e apresentação musical

DATA/PERÍODO: 17 a 19 de Maio de 2017
DESCRIÇÃO: Nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2017 a Sala Verde Instituto PróTerra participou do evento brasileiro de Educação Ambiental IV Encontro
Paranaense de Educação Ambiental (EPEA), realizado na Universidade Federal
do Paraná em Curitiba/PR (Figura 33).
Neste evento, publicamos 2 relatos de experiência:
 Plantadores
de
Florestas
http://www.epea2017.ufpr.br/wpcontent/uploads/2017/05/432-E6-S5-PLANTADORES-DE-FLORESTAS.pdf
 Jaú: Sons e Imagens de um Rio - http://www.epea2017.ufpr.br/wpcontent/uploads/2017/05/437-E6-S2-JA%C3%9A-%E2%80%93-SONS-EIMAGENS-DE-UM-RIO.pdf
Também ministramos o minicurso “Plantadores de florestas: um ofício
socioambiental” para 25 participantes (carga horária 3 horas). Seu principal
objetivo foi o de instrumentalizar educadores ambientais, professores e demais
interessados quanto a possibilidade de elaborar projetos de inclusão social e
educação ambiental com foco na restauração florestal e resgate sociocultural a
partir de ofícios socioambientais como, por exemplo, os “Plantadores de
Florestas” (http://www.epea2017.ufpr.br/mini-cursos-e-oficinas/).
Durante o evento também sensibilizamos e mobilizamos culturalmente
todos os participantes por meio do projeto “Rios, Florestas e Violas”. Destacamos
a importância do evento em virtude da participação de profissionais, professores
e educadores de diversos estados brasileiros. Aproveitamos a ocasião para
doarmos algumas de nossas publicações aos presentes (Anexos II e III).
Nº DE PARTICIPANTES: 625 pessoas.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na escola EMEF Carlota Meira

Marsíglio

Figura 34 – Palestra na EMEF Carlota Meira Marsíglio.

DATA/PERÍODO: 07/06/2017
DESCRIÇÃO: Contemplando as solicitações das escolas, a Sala Verde Instituto
Pró-Terra realizou a palestra “Biomas Brasileiros” na escola EMEF Carlota
Meira Marsíglio no dia 7 de junho para alunos do 5º ano do ensino fundamental I
(Figura 34). Tal atividade foi solicitada devido à escola ter realizado trabalhos
com essa temática, contemplando desta forma o seu conteúdo curricular (Anexo
VI).
Fora explicado sobre a biodiversidade e a sua importância na manutenção
da vida no planeta, além de apresentar as características físicas e biológicas de
cada bioma brasileiro: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e
Pampas. O destaque ficou para a Mata Atlântica, onde o município de Jaú está
inserido, portanto foram apresentadas por meio de fotos sua vegetação e sua
fauna. Ao final, foram discutidos com os alunos sobre o desmatamento e as
conseqüências dessas para as paisagens naturais e antrópicas e os animais. Os
alunos participaram com suas experiências e contatos com este último bioma.
Ao final do dia, o Instituto também doou obras de conteúdo de educação
ambiental e meio ambiente à Sala de Leitura da escola (Anexo I).
Nº DE PARTICIPANTES: 50 alunos e 2 professoras.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra na escola infantil municipal
CMEI Yara Ribeiro de Amorim Brandão

Figura 35 – Palestra na escola infantil CMEI Yara Ribeiro de Amorim Brandão

DATA/PERÍODO: 19/06/2017
DESCRIÇÃO: No dia 19 de junho, contemplando as solicitações das escolas, a
Sala Verde Instituto Pró-Terra realizou a palestra “Conhecendo as Árvores” no
Centro Municipal de Educação Infantil Yara Ribeiro de Amorim Brandão, no
Município de Jaú, para aproximadamente crianças do Jardim I e II e Maternal II
(Figura 35), conforme o Anexo VI.
A princípio ficamos preocupados, pois não tínhamos atendido até então
crianças muito pequenas, sendo que o conteúdo do Cardápio de Atividades era
voltado para alunos a partir do Fundamental I. No entanto, conseguimos adaptar
os slides para que as crianças pudessem se divertir com as imagens e gifs de
plantas e animais.
A fim de enriquecer o Projeto “Gira, gira girassol” desenvolvido na
Unidade Escolar, apresentamos todo o desenvolvimento das árvores (desde a
semente até o seu fruto), explicando sobre o seu ciclo de vida, sua importância e
seus diversos benefícios socioambientais. Durante a palestra, foi apresentado um
vídeo sobre “A Beleza da Polinização” e as crianças puderam interagir, fazendo
comentários. Isso nos mostrou que crianças pequenas compreendem muito bem o
que estamos falando e conseguem associar as informações com o seu cotidiano.
O Instituto Pró-Terra também doou obras de conteúdo de educação
ambiental e meio ambiente à Sala de Leitura da escola (Anexo I).
Nº DE PARTICIPANTES: 30 crianças e 03 professoras.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: II Palestra na EMEF João Pacheco de

Almeida Prado
DATA/PERÍODO: 25/08/2017
DESCRIÇÃO: No dia 25 de agosto, a Sala verde Instituto Pró-Terra foi
convidada novamente pela escola da EMEF João Pacheco de Almeida Prado para
ministrar uma palestra, sendo que dessa vez com o título “Lendas do Rio Jaú”,
para alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I (Figura 36), conforme
anexo VI.
Nesta palestra foram contadas 03 lendas regionais: a do peixe Jaú (índio
Ya-hu), os caboclinhos d’água e do Unhudo da Pedra Branca. Além da
apresentação por slide, também foi repassada a Faixa 14 a “Lenda do Ya-hu”, do
CD musical “Jaú – Sons de um Rio! O Som que revela o Rio”. Foram discutidos
também problemas ambientais relacionados ao Rio Jaú e a falta de suas matas
ciliares. Durante e após a apresentação, os alunos puderam discutir sobre as
lendas, curiosidades e pensamentos a respeito dos assuntos tratados.

Nº DE PARTICIPANTES: 67 alunos e 04 professoras.
Figura 36 – II Palestra na EMEF João Pacheco de Almeida Prado

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto ASJA VERDE
DATA/PERÍODO: Setembro de 2017
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

Figura 37 – Preparação e abertura da “II Exposição da História da Comunidade Surda
de Jaú e Região” no dia 03/09/2016

Figura 38 – Minicurso de Libras realizado em 16 de setembro

“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.
Neste ano, o projeto foi publicado como artigo científico na Revista
Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA) com o título “ASJA VERDE:
Intervenção participativa de Educação Ambiental na ASJA – Associação dos
Surdos
de
Jaú
e
Região.”
Disponível
no
link:
http://www.sbecotur.org.br/revbea/index.php/revbea/article/view/5055
Também foi realizada este ano a “III Exposição da História da
Comunidade Surda de Jaú e Região” no Museu Municipal de Jahu, em
comemoração ao Setembro Azul. A exposição ficou 28 dias e contou com 1.096
visitantes de 06 Estados do Brasil – Amazonas, Bahia, Maranhão, Sergipe,
Espirito Santo e São Paulo, de 31 municípios diferentes. A Figura 37 mostra a
preparação e a abertura da exposição. O site da Prefeitura Municipal Jahu
publicou uma reportagem divulgando a Exposição (Anexo VII).
E ocorreu novamente o minicurso de Libras no dia 16, contando com a
participação de 12 ouvintes (Figura 38), e teve como amostra os filmes "Turismo
Inclusivo", “Jaú - Sinal da cidade em Língua Brasileira de Sinais –
VALIDAÇÃO”, “Sou Surda e Não Sabia!”, “8 mitos e fatos sobre os surdos”,
“As coisas que acontecem com os surdos”, “Como é ser Surdo?”,
“#HugoEnsina06 Sinais de ANIMAIS em Libras”, “#HugoEnsina16 Sinais de
SENTIMENTOS em Libras”, “#HugoEnsina11 - Sinais de VERBOS em Libras”,
“#HugoEnsina13 - Sinais de FRUTAS em Libras” e “Tamara – Curta metragem
(Legenda em português)”.
PÚBLICO PARTICIPANTE: 1.096 entre surdos e ouvintes.

Figura 39 – Dia do Rio Tietê em Barra Bonita/SP

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação no Dia do Rio Tietê
DATA/PERÍODO: 22/09/2017
DESCRIÇÃO: No dia 22 de Setembro, a equipe da Sala Verde Instituto PróTerra esteve presente no evento de Comemoração do Dia do Rio Tietê em Barra
Bonita/SP (Figura 39), tendo como organizadores a Prefeitura da Estância
Turística de Barra Bonita e a ONG Mãe Natureza. Na ocasião, alunos de escolas
municipais fizeram um passeio de navio pelo Rio Tietê, houve hasteamento das
bandeiras na Praça da Juventude na Orla e apresentações culturais dos alunos das
escolas públicas e privadas da região.
Á convite do Interlocutor do Programa Verde Azul do Município
divulgamos o projeto “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré:
Material Didático para Educação Ambiental” aos presentes. Aproveitando
também o “Dia da Árvore” (21 de setembro), levamos 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 alunos e explicado como plantá-los, além da
doação do kit do Rio Jaú a técnicos e professores que estavam prestigiando o
evento (Anexo II).
Nº DE PARTICIPANTES: 400 pessoas entre professores e estudantes da rede
pública e privada, autoridades e pessoas da comunidade.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação no XV Diálogo Interbacias

de Educação Ambiental em Recursos Hídricos

Figura 40 – Participação no XV Diálogo Interbacias

DATA/PERÍODO: 16 a 18/10/2017
DESCRIÇÃO: Como há membros do Instituto que fazem parte do Comitê de
Bacias Hidrográficas do Tietê-Jacaré, e inclusive da Câmara Técnica de
Educação Ambiental, nos dias 16 a 18 de outubro a Coordenadora participou do
“XV Diálogos Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos” em
São José do Rio Preto – SP (representando a Sociedade Civil do CBH-TJ) (Figura
40). Neste mesmo evento ocorreu o “IV Encontro Estadual de Câmeras Técnicas
de Educação Ambiental dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São
Paulo” e o “8º Fórum Mundial da Água - Gestão Participativa e Social da Água
Encontro Regional SUDESTE”.
O XV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos, organizado anualmente pelos 22 CBHs do Estado de São Paulo, busca a
integração e articulação de programas, projetos e ações educativas seguindo os
princípios da política estadual de gerenciamento de recursos hídricos e a política
estadual de educação ambiental. Esse trabalho propicia a troca de experiências, a
mobilização e a capacitação permanente da sociedade. Nos Diálogos, que
ocorrem anualmente desde 2003, são abordados temas articulados aos eixos
principais “Educação Ambiental” e “Gerenciamento de Recursos Hídricos”,
fomentando um processo permanente de diálogo.
Nº DE PARTICIPANTES: aproximadamente 350 pessoas.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação no 9º Simpósio de

Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos na FATEC-JAHU
DATA/PERÍODO: 25/10/2017

Figura 2 – Palestra “Desenvolvimento de projeto socioambientais”

Figura 42 – Minicurso de Podadores

Figura 43 – II Reunião Ordinária do Instituto Pró-Terra

DESCRIÇÃO: Todo ano, a FATEC-JAHU realiza um Simpósio para os alunos
do curso de graduação Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Para o 9º Simpósio
deste ano, dois de nossos técnicos foram representar o Instituto Pró-Terra, a qual
foi parceira do mesmo durante o evento (Anexos VIII e IX).
No período da manhã do dia 25, foi apresentada a palestra
“Desenvolvimento de projeto socioambientais”, onde foi salientado o papel do
tecnólogo em Meio Ambiente, a importância da Educação Ambiental e sobre
projetos socioambientais e possíveis editais e financiadores, mostrando como
exemplos os próprios projetos do Instituto (inclusive a Sala Verde) (Figura 41).
No período da tarde, foi realizada a aula prática do Minicurso de
Podadores no próprio campus, com 15 participantes (Figura 42).
Nº DE PARTICIPANTES: 155 pessoas entre alunos, professores e técnicos da
área.
NOME DA AÇÃO/PROJETO: Outros usos da Sala Verde
DATA/PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2017
DESCRIÇÃO: 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.
Um exemplo foi a realização da II Reunião Ordinária do Instituto PróTerra, realizada no dia 21 de dezembro, com o objetivo de discutir sobre as
realizações do ano de 2017 e as expectativas para o ano de 2018. Nesta reunião,
estavam presentes 09 integrantes do Instituto.
Nº DE PARTICIPANTES: 09 integrantes da equipe técnica do Instituto.

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES EM 2017:
III – ANEXOS

4.132

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 2017

ANEXO III – Planilha de Doações dos guias do Projeto Plano Diretor de Restauração Florestal da UGRHI Tietê-Jacaré de 2017

ANEXO IV – Modelo de Carta Convite para as escolas sobre as atividades da Sala Verde

ANEXO V – Folder do “Cardápio de Atividades da Sala Verde Instituto Pró-Terra”

ANEXO VI – Ofícios de pedidos, convites e respostas às solicitações de 2017

ANEXO VII – Reportagem sobre a III Exposição da História da Comunidade Surda de Jaú e Região

ANEXO VIII – Ofícios de solicitação de apoio ao 9º Simpósio de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos da
FATEC-JAHU

ANEXO IX – Folder de Divulgação do 9º Simpósio de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos

