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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 3.553pessoas. 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. Em 2020 por conta da pandemia mundial covid 19 não realizamos a divulgação do cardápio de
atividades para as escolas por não saber as surpresas que nos esperariam no decorrer do ano, porem por volta do mês de junho começou a surgir
alguns convites para a realização de lives e palestras de forma online, com temas diversos, totalizando 3.205 participantes nas lives realizadas.
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 2020
DESCRIÇÃO: Até dezembro de 2020, a Sala Verde Instituto Pró-Terra possui
aproximadamente 2.251 obras cadastradas em sua biblioteca entre livros,
cartilhas, apostilas, folders, mapas, CDs, DVDs, jogos, etc.

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

Nº DE PARTICIPANTES: 3.205 participantes

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

Figura 3 – Guias sobre a Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Perspectivas e Oportunidades da
Restauração Florestal no Centro Oeste Paulista
DATA/PERÍODO: 11 de Junho de 2020
DESCRIÇÃO: Live realizada abordando o tema Restauração Florestal no Centro
Oeste Paulista.

PÚBLICO PARTICIPANTE: 68 participantes

Figura 1 – Chamada para live “Perspectivas e Oportunidades da Restauração
Florestal no Centro Oeste Paulista”.

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Projeto Rios, Florestas e Violas.
DATA/PERÍODO: 26 de junho de 2020

Figura 2 – Chamada Live Concerto em Prol a Doações para a AMAI.

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. No dia 26 foi realizada uma live em prol a
doações para a Associação e Movimento de Assistência ao individuo Deficiente –
AMAI - localizada no município de Jaú.
Nº DE PARTICIPANTES: 1500 participantes

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Live Da Semente á Floresta - caminhos para a
Restauração da Mata Atlântica em SP
DATA/PERÍODO: 30 de julho de 2021
DESCRIÇÃO: Conversa com o ISA – Instituto Sócio Ambiental sobre
restauração, politicas publicas e a diversidade de gêneros, povos e técnicas
essencial para a recuperação da Mata Atlântica.

Nº DE PARTICIPANTES: 728 participantes

Figura 3: Chamada Live Da Semente á Floresta - caminhos para a Restauração
da Mata Atlântica em SP

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Live sobre ações de Restauração Florestal do
Instituto Pró-Terra
DATA/PERÍODO: 12 de setembro de 2020
DESCRIÇÃO: bate papo com os alunos do curso de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos da Fatec-Jahu sobre os principais projetos de Restauração realizados
pelo Pró-Terra.

Nº DE PARTICIPANTES: 90 participantes

Figura 4: Chamada da Live sobre ações de restauração florestal do Instituto PróTerra

NOME DA AÇÃO/PROJETO: “Rios Florestas e Violas: musica e natureza”
DATA/PERÍODO: 27 de setembro de 2020
DESCRIÇÃO: Em setembro ocorreu mais uma live com o projeto Rios Florestas
e Violas, dessa vez em parceria com o Jardim Botânico de Bauru através do
projeto um Canto no Botânico.

Nº DE PARTICIPANTES: 800 participantes

Figura 5: Chamada live Show “Rios Florestas e Violas: música e natureza

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra Conservação da Biodiversidade
DATA/PERÍODO: 16 de outubro de 2020
DESCRIÇÃO: Bate papo com os alunos do colégio Galileu localizado em Jaú,
sobre as principais atividades de conservação da biodiversidade realizadas pelo
Instituto Pró-Terra.

Nº DE PARTICIPANTES: 19 participantes

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES EM 2020

3.205

