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I – BREVE HISTÓRICO DA SALA VERDE
Breve relato sobre a história da Sala Verde, informando quando foi criado, 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 3.553pessoas. Em 2017 prosseguiu com suas atividades e projetos de Educação
Ambiental, bem como a participação de eventos e de conselhos a níveis municipais e regionais, totalizando 4.132. Em 2018 deu continuidade em seus projetos,
como o do FEHIDRO e da ASJA VERDE, além de participações em eventos e com a comunidade em geral, totalizando 4.847 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), empalhados e de crânios, com 52 espécies, 1.975 obras cadastradas em sua biblioteca entre livros, cartilhas, apostilas,
folders, mapas, CDs, DVDs, jogos, etc.; 22 artigos científicos publicados e 10 livros próprios publicados e disponíveis gratuitamente nos sites
www.institutoproterra.org.br e www.riojau.com.br. Em 2019 a Sala Verde Instituto Pró-Terra deu continuidade a divulgação do cardápio de Atividades da Sala
verde, ministrando palestras e participando de eventos, totalizando 4.219 participantes. Nestes cinco 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 2019
DESCRIÇÃO: Até dezembro de 2019, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui
aproximadamente 2.187 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 o kit educativo “Jaú – Sons e Imagens de um Rio!” (Figura 1)

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

e o kit educativo “Águas e Paisagens Educativas da Bacia Tietê-Jacaré: Material
didático em educação ambiental para a UGRHI Tietê-Jacaré” (Figura 2), sendo
estes financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. Tanto
o livro quanto as músicas do CD do Rio Jaú estão disponíveis gratuitamente pelo
site www.riojau.com.br e o livro Águas e Paisagens no site do Pró-Terra

http://www.institutoproterra.org.br/pag_pagina.php?id=8.

Figura 2 – Livro e CD do material educativo “Águas e Paisagens”

Figura 3 – Guias sobre a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré

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 3). Estes também
estão
disponíveis
digitalmente
no
site
http://pdrf-tietejacare.webnode.com/publica%C3%A7%C3%B5es-/
Todas as doações feitas às Salas de Leituras, órgãos públicos e instituições
ao longo do ano e podem ser vistas nos Anexos I, II, III e IV deste relatório. Ao
todo, foram doadas 434 obras do Instituto Pró-Terra.
Nº DE PARTICIPANTES: 39 instituições públicas e privadas, órgãos públicos
municipais, estaduais e federais, ONGs, empresas e comunidades locais
regionais.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da Sala Verde

Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: 19 e 22 de março de 2019

Fotografia 1 – EMEFEI Profª Laura Rebouças de Abreu

Figura 2 – EMEFE Profº Valdomiro Casagrande

Figura 3 – EMEFEI Oscar Novakoski

DESCRIÇÃO:No início deste ano, demos continuidade a divulgação do
Cardápio de Atividades da Sala Verde Instituto Pró-Terra nas escolas municipais,
estaduais e particulares de Jaú e região. Atualizamos nosso banco de contatos e
enviamos por e-mail (salaverde@institutoproterra.org.br) uma Carta Convite
explicando o projeto da Sala Verde e como agendar suas atividades, conforme
mostrado no Relatório de 2018.
Na semana em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de março), a
Sala Verde Instituto Pró-Terra realizou as palestras “Água” e “Rio Jaú, da
nascente a foz” nas escolas municipais de Guarapuã e Dois Córregos/SP. No dia
19 tais palestras foram proferidas para aproximadamente 60 alunos do 5º ao 9º
ano da EMEFEI Profª Laura Rebouças de Abreu (Fotografia 1), em Guarapuã
(Distrito de Dois Córregos). No dia 21 as palestras foram realizadas para 230
alunos do Ensino Fundamental II da EMEF Profº Valdomiro Casagrande
(Fotografia 2) e para 81 alunos também do Ensino Fundamental II da EMEFEI
Oscar Novakoski (Fotografia 3), ambas em Dois Córregos. Também foram
doados livros do Pró-Terra à Sala de Leitura da escola conforme o Anexo I.
Dando continuidade as comemorações, no dia 22 de março as palestras foram
realizadas na cidade de Anhembi/SP nas escolas EMEF Mario Covas, EMEF
Professora Olinda Casemiro Soares, EE Valentiim do Amaral e no Distrito de
Piramboia a EMEF Dalva Calhim Abud (Fotografia 4). Ao todos participaram
260 crianças do 5º ao 9º ano.

Nº DE PARTICIPANTES: 631 alunos

Fotografia 4 – Palestras em Anhembi/SP

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Inauguração da Sala Verde do Horto

Florestal Municipal de Jahu
DATA/PERÍODO: 22 de março de 2019
DESCRIÇÃO: Desde o começo de 2019, a Sala Verde Instituto Pró-Terra se
reuniu com a Sala Verde do Horto Florestal Municipal de Jahu para auxiliá-la no
desenvolvimento de seu Projeto Político Pedagógico. Por isso, no dia 22 de março,
Dia da Água, participamos da inauguração da Sala Verde do Horto, tornando-se
parceiras (Anexo XI). Nesta data estiveram presentes aproximadamente 50
pessoas, entre representantes das secretarias municipais, instituições e alunos do
ensino infantil municipal (fotografia 5).
PÚBLICO PARTICIPANTE: 50 pessoa
Fotografia 5 – Inauguração Sala Verte do Horto Florestal de Jaú

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da Sala Verde

Instituto Pró-Terra

Fotografia 6 - EE Dr. Tolentino Miráglia

DATA/PERÍODO: 14 de maio de 2019
DESCRIÇÃO: Assim como foi realizado em 2018, uma professora de Biologia
da EE Dr. Tolentino Miraglia, convidou novamente a Sala Verde Instituto PróTerra para realizar uma saída de campo com 60 alunos do 3º ano do Ensino
Médio no dia 14 de maio. Os alunos visitarem a Praça do BNH próxima à
escola, onde identificaram diversas plantas encontradas no local, reconhecendo
algumas espécies e seus aspectos socioambientais. Foi discutida a forma de
reprodução das plantas, a importância das flores e dos frutos e a diferença das
espécies exóticas, nativas e nativas regionais. Durante a caminhada, os alunos
puderam observar a paisagem próxima à escola, identificando os diferentes tipos
de plantas e interagindo com perguntas e comentários (Fotografia 6).
Nº DE PARTICIPANTES: 60 alunos

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Semana do Meio Ambiente 2019
DATA/PERÍODO: 01 a 09 de junho de 2019

Fotografia 7– Observação dos pássaros no Horto e Mini curso de genética na FATEC

DESCRIÇÃO: Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Sala
Verde do Instituto Pró-Terra, junto com a Sala Verde do Horto Florestal
Municipal de Jahu, o Curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da FATECJAHU e demais parceiros realizaram diversas atividades ao longo da primeira
semana de junho (Anexo X).
No dia 01 de junho, sábado, a abertura da programação ocorreu no
período da manhã na Sala Verde do Horto com a palestra e oficina “Observação
da natureza e sua relação com a fotografia”, ministrada por Paulo Guerra.
Participaram 9 pessoas (Fotografia 7. No dia 02 de junho, domingo, ocorreu a
segunda caminhada com coleta de resíduos das margens do Rio Jaú do grupo
“Jahú + Limpa”, organizada desde 2018 pelo aluno do curso de meio ambiente

Fotografia 8– Palestra na FATEC

Fotografia 9 – Vivência de Educação Ambiental no Horto

Fotografia 10 – Passeio ciclístico

da FATEC André Cazeiro. Participaram 60 pessoas, contando com o apoio do
Grupo Escoteiros do Ar Jahú 437/SP. Nos dias 03 e 04, ocorreu na FATECJAHU o “Mini Curso de Genética da Conservação”, proferida pelo Prof. Dr.
Marcos Siqueira, sendo que ao todo participaram 38 pessoas (Fotografia 7).
No dia 05, data de comemoração do Meio Ambiente, ocorreu na
FATEC-JAHU o ciclo de palestras sobre a “Educação Ambiental em Jaú: as
práticas transformadoras”. Nesse dia participaram 80 pessoas, sendo a Sala
Verde do Pró-Terra proferiu as palestras “Os patrimônios ambientais de Jaú” e
“As experiências das Salas Verdes de Jaú”. Participaram nesse dia também a
Sala Verde do Horto e os “Projetos de extensão da FATEC” pelos professores da
FATEC (Fotografia 8).
No dia 06, Dia Municipal do Rio Jaú, ocorreu à vivência de Educação
Ambiental no Horto, onde 12 alunos da FATEC-JAHU, 107 alunos do ensino
fundamental e 7 professores da EMEF Prof. Jayme de Oliveira e Souza
conheceram a Sala Verde do Horto, fizeram uma trilha e ao final teve a
apresentação musical do “Projeto Rios, Florestas e Violas” com os técnicos do
Instituto Pró-Terra Amílcar e Marco Munhoz. Esta atividade ocorreu tanto no
período da manhã quanto da tarde (Fotografia 9).
Finalizando as atividades da semana, no dia 09 os técnicos do Instituto
Pró-Terra realizaram um passeio ciclístico de 8 km de percurso, onde 20
participantes conheceram o Projeto Curumim na RPPN Amadeu Botelho e
plantaram 50 árvores na margem do Rio Jaú (entre as espécies: aroeirapimenteira, guaiuvira, embaúba, embira-de-sapo e ipê-branco). Essa atividade
contou com o apoio da Reserva Ecológica do Amadeu Botelho, do Horto e do
Rotaract, clube parceiro do Rotary Jahu Terra Roxa (Fotografia 10).
Algumas das divulgações desse evento podem ser acessadas nos links
abaixo:
1) Prefeitura Municipal de Jahu:
http://www.jau.sp.gov.br/noticia/7559/semana-do-meio-ambiente-2019programacao-variada
2) Rádio Jauense 820 AM/Jaú: http://visualizacao.boxnet.com.br/#/?
Nº DE PARTICIPANTES: 283 pessoas.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da Sala Verde

Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: 06 e 13 de agosto de 2019
DESCRIÇÃO: No mês de agosto foram realizadas palestras sobre a
“biodiversidade local” em Dois Córregos/SP, a qual faz parte do cardápio de
atividades da Sala Verde Instituto Pró-Terra. No dia 6 a palestra foi proferida
para 23 alunos do 6° ano da EMEF Valdomiro Casagrande (Figura 11) e no dia
13 para 20 alunos também do 6° ano da EMEFI Oscar Novakoski (sem fotos).
Nº DE PARTICIPANTES: 43 alunos

Fotografia 11 –EMEF Valdomiro Casagrande

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da Sala Verde

Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: 20 23 e 27 de agosto de 2019
DESCRIÇÃO: A Sala verde Instituto Pró-Terra foi convidada pela Etec
Professor Urias Ferreiras para apresentar a palestra “Exsicata’’ nos dias 20 e 27
de agosto para os alunos do 2° ano A e 2° ano B (fotografia 12) do ensino
médio; totalizando 60 alunos. Além das palestras as duas turmas realizaram a
coleta de folhas, sementes e flores de espécies arbóreas nativas disponíveis no
campus, para elaboração das suas próprias exsicatas.
Ainda na Etec Professor Urias Ferreira, foi realizada no dia 23 de agosto a
palestra “Biomas Brasileiros” para 30 alunos do 1° ano do ensino médio, a qual
também faz parte do cardápio de atividades da Sala Verde Instituto Pró-Terra.

Fotografia 12 – Etec Professor Urias Ferreira

Nº DE PARTICIPANTES: 90 alunos

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da Sala Verde

Instituto Pró-Terra

Fotografia 13 – EMEF João Pacheco de A. Prado

Fotografia 14 - EMEF João Pacheco de A. Prado

DATA/PERÍODO: 12 e 17 de setembro e 2 e 8 de outubro de 2019
DESCRIÇÃO: Em setembro a Sala Verde Instituto Pró-Terra deu inicio ao um
ciclo de palestras na escola EMEF João Pacheco de Almeida Prado com os
alunos do 1° ao 5° ano do ensino fundamental (fotografia 13 e 14), totalizando
56 alunos. Iniciando no dia 12 de setembro com a palestra “Conhecendo as
Árvores’’. No dia 17 de setembro foi realizada a palestra “Ecossistemas’’. Em
outubro, no dia 2, foi realizada a palestra “Rio Jaú. Da nascente a foz’’. No dia 8
de outubro foi encerrado o ciclo com a palestra “Contos: Lendas do Rio Jaú’’.
Todas as palestras foram adaptadas para cada faixa etária dos alunos.

Nº DE PARTICIPANTES: 56 alunos.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Cardápio de Atividades da

Sala Verde Instituto Pró-Terra

Fotografia 15 – Shows do Projeto Rios, Floretas e Violas

Fotografia 16 – Participação na programação da V Virada Ambiental

DATA/PERÍODO: Janeiro a dezembro de 2019
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 60 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.
Tais shows foram realizados ao longo do ano, como mostram as
Fotografias 15, 16 e 17 em cidades como Jaú/SP, Piracicaba/SP,
Curitiba/PR, São Paulo/SP.

Nº DE PARTICIPANTES: 3.000 participantes

Fotografia 17 – Cetesb – Companhia Ambiental

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Participação na comunidade e o utros usos

da Sala Verde
DATA/PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2019
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 (Fotografia 18).

.
Fotografia 18– Representante da APAGIB – Associação dos Produtores Rurais de
Brotas/SP.

Nº DE PARTICIPANTES: 6

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES EM 2019:

4.219
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