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1. Identificação do Projeto  

O projeto Sala + Verde Mais Educação e Cidadania Ambiental é uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, através do Departamento de Meio 

Ambiente da Secretaria Municipal de Fomento, Agropecuária, Indústria e Comércio 

(SEFAICO) e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), e visa ser 

espaço de promoção da conscientização da sociedade sobre temas ambientais. 

 

2. Histórico 

No ano de 2021, Semana Municipal do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de São 

José dos Quatro Marcos, instituiu o Comitê Municipal de Educação Ambiental (CMEA).   

O CMEA é um órgão interinstitucional, de caráter consultivo, responsável por propor, 

planejar, coordenar, executar e avaliar as ações relativas às políticas públicas em 

educação ambiental, sugerido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), no Decreto nº 

4.281/2002. Estes colegiados são de adesão voluntário e funcionamento permanente. 

O comitê é coordenado pela Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário, Indústria e 

Comércio (SEFAICO), e conta com representantes das Secretarias de Educação, Saúde, 

Obras; além da EMPAER, Consórcio de Nascentes do Pantanal, Sindicato Rural, 

Sindicatos de Trabalhadores Rurais, CDL, INDEA, OAB e Associação de Artesões. 

Durante o ano de 2021, várias ações de educação e cidadania ambiental foram 

desenvolvidas pela Prefeitura Municipal, junto a escolas municipais e estaduais, 

sindicatos e associações rurais, como palestras, cursos, seminários, etc. Neste ano, 

também foram feitas adesões ao Programa Cidade Mais Verdes, Agenda A3P e Cine 

Tela Verde do MMA, que visam promover e fortalecer as ações de educação ambiental 

junto a população rural e urbana da cidade. 

Em 2022, é criado o Departamento Municipal de Meio Ambiente, dentro da estrutura da 

Secretaria Municipal de Fomento Agropecuário, Indústria e Comércio (SEFAICO), que 

auxiliará as ações em prol da conservação e preservação do meio ambiente e as ações 

de educação ambiental pelo município. 



Neste sentido, a Prefeitura Municipal encaminhará projeto de implantação do Projeto 

Sala + Verde Mais Educação e Cidadania Ambiental a concorrer a Chamada Pública do 

Ministério do Meio Ambiente, que irá para selecionar instituições interessadas em fazer 

parte do Projeto Salas +Verdes.  

3. Número de participantes da instituição  

01 Coordenador de Instituição Titular 

01 Coordenador de Instituição Suplente  

01 Coordenador de Sala Verde  

10 Educadores Ambientais Locais 

 

4. Justificativa  

O mundo vem sofrendo com agravamento de problema ambientais, principalmente 

daqueles ligados aos efeitos das mudanças climáticas. No Brasil, devido a expansão da 

fronteiras agrícolas e crescimento das cidades, este cenário vem se fazendo ainda mais 

nítidos nas últimas décadas. 

A cada ano que passa, é urgente e necessários a promoção de ações humanas que 

possam contribuir para mitigar e minimizar os impactos ambientais provocados pelas 

ações antrópicas. É urgente mudar os hábitos e atitudes de produção e consumo 

humano no planeja. Ou se muda, ou será tarde.  

Portanto, as ações educativas são fundamentais para esta mudança de postura e 

comportamento do ser humano. As ações educativas podem ser formais e não formais, 

e precisam ser iniciadas com rapidez e com métodos e metodologias efetivas, que 

causem sensibilização e mudança de postura da sociedade, garantindo assim a 

possibilidade de um desenvolvimento de fato sustentável para as atuais e para as futuras 

gerações.  

A Educação Ambiental se coloca como uma importante estratégia A educação e a 

cidadania ambiental envolvem os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Neste contexto, a partir da demanda de diversos municípios e instituições em possuir um 

Centro de Referência em informações Ambientais o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 



através Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (DEA), 

criou no ano de 2000, o projeto Sala Verde. Atualmente, o projeto é coordenado pela 

Secretaria de Biodiversidade, por meio do Departamento de Educação e Cidadania 

Ambiental do MMA. 

O Projeto Sala Verde consiste no incentivo à implantação de espaços socioambientais 

pelo país, com o objetivo de constituí-los como Centros de Informação e Formação 

Ambiental. A missão das Salas Verdes são: disponibilizar, difundir e democratizar a 

informação socioambiental, colaborando para a construção de um espaço que, além do 

acesso à informação, ofereça a possibilidade de reflexão e construção do 

pensamento/ação ambiental. 

A Sala é um espaço situado dentro de uma instituição, o qual dedica-se ao delineamento 

e desenvolvimento de atividades de caráter educacional voltadas à temática ambiental, 

tendo como uma das principais ferramentas a divulgação, a difusão e o acesso às 

diversas de publicações sobre o Meio Ambiente, produzidas e/ou fornecidas pelo MMA.  

O MMA parte da compreensão de que a Sala Verde deve cumprir um papel de 

dinamizadora de espaços/iniciativas já existentes, numa perspectiva articuladora e 

integradora. A Sala Verde pode e deve estabelecer parcerias locais e regionais, com 

autonomia e iniciativa própria, contando com a possibilidade de apoio institucional. 

As Salas Verdes estão localizadas, em sua maioria, em prefeituras municipais, 

secretarias de meio ambiente, secretarias de educação, institutos federais e 

universidades, mas também em Unidades de Conservação (UCs) e organizações não 

governamentais. 

No ano de 2022, o projeto foi reformulado, passando a ser chamado de Projeto Salas 

+Verdes, com o aprimoramento de seus instrumentos de monitoramento, avaliação e 

gestão da informação. Em 15 de julho, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) publicou 

a Portaria N°169/2022 que institui legalmente o projeto.  

Compreende-se por Salas +Verdes, o espaço dedicado ao desenvolvimento de 

atividades práticas de caráter educacional não formal, voltadas à temática da 

conservação e uso sustentável do meio ambiente e dos recursos naturais. O Salas 

+Verdes incentiva a implantação de espaços educadores, para atuarem como centros 

de formação e informação ambiental, em consonância com as diretrizes do Ministério do 

Meio Ambiente e os princípios da Política Nacional da Educação Ambiental – PNEA.  

O Salas + Verdes trata-se de local(is) definido(s), vinculado(s) a uma instituição pública 

ou privada em caráter voluntário, que funcione como um espaço de desenvolvimento de 

atividades de Educação e Cidadania Ambiental não formal de abrangência local e/ou 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/mma-n-169-de-13-de-julho-de-2022-415449819


regional. Podem participar do projeto, de forma voluntária, instituições públicas ou 

privadas, de abrangência local ou regional, que envolvam diversos segmentos da 

sociedade, como igrejas, escolas, universidades, Organizações da sociedade civil, 

empresas públicas e privadas, entre outras. 

O público alvo das ações do Salas + Verdes são diferentes segmentos da sociedade, 

tais como: crianças, jovens, adultos, estudantes, professores, líderes comunitários, 

empresas e poder públicos. 

As ações de Educação e Cidadania Ambiental das Salas +Verdes devem estar alinhadas 

com as diretrizes do MMA e adaptadas a seu público. As equipes técnicas das Salas 

+Verdes devem buscar as fontes do Ministério do Meio Ambiente e a partir delas criar 

materiais educativos voltados para seu público, respeitando faixa etária, nível de 

escolaridade, inserção em grupos sociais, entre outros. As fontes de informação podem 

ser encontradas na plataforma EaD do MMA (Educa+), no site, no Youtube e nas outras 

redes sociais oficiais do Ministério do Meio Ambiente. 

O projeto Salas +Verdes também visa a contribuir com a difusão das agendas prioritárias 

do Ministério do Meio Ambiente, fazendo uma ponte entre os documentos, materiais, 

conteúdos e normas produzidas pelo MMA e as ações das Salas +Verdes, de acordo 

com seu contexto e particularidade. O MMA pode propor temas específicos de acordo 

com as ações elencadas como prioritárias. 

Por fim, espera-se com os espaços do projeto Salas + Verdes poderão contribuir para a 

implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de 

Biodiversidade e da Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil. 

 

5. Objetivo Geral  

Promover o fortalecimento e ampliação de ações de Educação e Cidadania Ambiental 

para diferentes segmentos sociais, através da implantação do Projeto Sala + Verde 

município de São José dos Quatro Marcos-MT. 

 

6. Objetivos Específicos 

a – Implantar espaços de informação e formação para a promoção da educação 

ambiental não formal para a população rural e urbana do município; 



b – fomentar melhores práticas de sustentabilidade em diversos campos afetos à relação 

sociedade e meio ambiente; 

c – divulgar projetos, iniciativas e ações de educação e cidadania ambiental 

desenvolvidas país; 

d – Promover processos formativos por meio da Educação Ambiental não formal, que 

envolvam a equipe coordenadora e o público das Salas +Verdes por meio de parcerias 

com instituições locais; 

e – Promover  e desenvolver curso de capacitação em plataforma de Educação à 

Distância – EaD do Ministério do Meio Ambiente em suas ações a equipe coordenadora 

e o público das Salas +Verdes; 

f – Integrar as atividades do projeto Salas +Verdes às demais ações de Educação e 

Cidadania Ambiental desenvolvidas no município. 

 

7. Programação das Metas e Ações  

Meta 7.1- Criação da Sala +Verde 

Atividade 7.1.1 -  Instalação da sede do projeto Sala +Verde 

Meta 7.2 -  Mobilização e seleção de espaços itinerantes da Sala + Verde  

Atividade 7.2.1 – Reuniões com instituições parceiras do projeto Sala + Verde 

Atividade 7.2.2 – Adesão das instituições parceiras do projeto Sala + Verde 

Meta 7.3 – Formação da equipe gestora e educadores ambientais do projeto Sala + 

Verde 

Atividade 7.3.1 - Formação da equipe gestora do projeto Sala Verde 

Atividade 7.3.2 - Formação da equipe de educadores ambientais do projeto Sala Verde 

Atividade 7.3.3 - Formação da equipe de educadores ambientais das intuições parceiras 

do projeto Sala Verde 

Meta 7.4 – Formação do público alvo em Educação e Cidadania Ambiental da Sala + 

Verde  

Atividade 7.4.1 – Realização de Aulas e palestras com público alvo  



Atividade 7.4.2– Realização de Aulas e palestras com público alvo  

Atividade 7.4.3 – Realização de Visitas Técnicas  

Atividade 7.4.4 – Realização de Mutirões com público alvo  

Atividade 7.4.5 – Realização de Caminhadas e Passeatas com público alvo  

 

Meta 7.5 - Comunicação e Divulgação do projeto Sala + Verde 

Atividade 7.5.1- Divulgação em sites do projeto Sala + Verde 

Atividade 7.5.1- Divulgação em redes sociais do projeto Sala + Verde  

 

Meta 7. 6 - Monitoramento e Avaliação do projeto Sala + Verde 

Atividade 7. 6.1 – Criação do Conselho Gestor do projeto Sala + Verde  

Atividade 7. 6.2 - Reuniões de Monitoramento e Avaliação do projeto Sala + Verde 

 

8. Metodologia  

A implementação do Projeto Sala Verde Mais Educação e Cidadania Ambiental por meio 

das seguintes estratégias/linhas de ação:  

8.1- Criação da Sala +Verde 

A criação do projeto Sala + Verde será consolidada após o resultado do processo de 

seleção para a implantação dos novos espaços educadores pelo MMA será realizada 

por chamada pública, via Sistema Salas +Verdes (https://sissalasverdes.mma.gov.br/#/). 

A sede do projeto Sala + Verde será instalada na Secretaria Municipal de Fomento, 

Agropecuária, Indústria e Comércio (SEFAICO), e será coordenado pelo Departamento 

de Meio Ambiente.  

Será disponibilizado uma sede e outros locais/espaços (ambientes) que atenda aos 

objetivos do espaço educador. Os espaços irão dispor e manter equipamentos e 

infraestrutura mínimos, incluindo mesas, cadeiras, estantes e, quando possível, 

computadores, acesso à internet, vídeos, televisores, computadores, impressoras, 

projetores, etc. 

https://sissalasverdes.mma.gov.br/#/


Os respectivos ambientes estarão situados em local de fácil acesso ao público (sala 

sede, auditórios, salas de aula, salas de reuniões, biblioteca), preferencialmente, que 

inclua também pessoas com deficiência ou com dificuldades de locomoção e possuirão 

espaços físicos suficientes para o desenvolvimento das atividades. 

A gestão e custeio da sede do projeto Sala + Verde (aluguel, luz, água etc.) e a 

manutenção (limpeza, condições de funcionamento) do espaço físico e dos 

equipamentos existentes, a exemplo de 

A Sala +Verde atualizará as informações de cadastro no Sistema Salas +Verdes, sempre 

que houver alguma alteração, tais como, mudança de dados de coordenador da 

instituição, da Sala +Verde, do representante legal e encerramento das atividades da 

Sala +Verde. 

 

8. 2 -  Mobilização e seleção de espaços itinerantes da Sala + Verde  

A Secretaria Municipal de Fomento, Agropecuária, Indústria e Comércio (SEFAICO), 

através do Departamento de Meio Ambiente, realizará a mobilização de instituições 

parceiras (Escolas, Sindicatos, Associações Rurais, Associações de Bairros, Igrejas, 

Faculdades, Secretarias Municipais, etc) que possam se constituir espaço itinerante da 

Sala + Verde, para auxiliar nas ações de educação ambiental. 

Será assinado termo de adesão e de responsabilidade ao projeto Sala + Verde, de forma 

a garantir a implementações das ações propostas no PPP do projeto apresentado ao 

MMA. Cada entidade que aderir ao projeto, deverá indicar um responsável, para ser 

Educador Ambiental, e articular as ações e atividades de educação e cidadania 

ambiental nos espaços físicos da mesma, além de participar das ações a serem 

realizadas pela entidade proponente (Prefeitura Municipal de São dos Quatro Marcos) 

em outros espaços, ambientes e momentos. 

A instituição que possui uma Sala +Verde pode desenvolver atividades para o seu 

público interno, como no caso de funcionários das instituições, e para o público externo, 

por exemplo, empresas que realizam projetos para a comunidade do entorno, 

organizações sociais e suas comunidades rurais, bairros, entre outras possibilidades 

 

8. 3 – Formação da equipe gestora e educadores ambientais do projeto  



Será realizado a formação dos membros do Projeto Sala + Verdes (01 Coordenador de 

Instituição Titular, 01 Coordenador de Instituição Suplente, 01 Coordenador de Sala 

Verde e 10 Educadores Ambientais Locais), sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, 

da Política Nacional de Biodiversidade e da Política Nacional de Educação Ambiental, 

sobre o Projeto Sala Mais Verdes e outras ações de educação e cidadania ambiental 

propostos pelo MMA. 

Os Educadores locais serão escolhidos pelas instituições parceiras (Escolas, Igrejas, 

Sindicatos, Associações e Cooperativas). O educador deverá ter atuação reconhecida 

no debate da educação ambiental ou interesse de se capacitar sobre os temas da área. 

 

8.4 – Formação do público alvo em Educação e Cidadania Ambiental 

A formação do público alvo do projeto Sala + Verde será não formal, realizada através 

de espaços pedagógicos participativos, democráticos e dialógicos. As ações poderão ser 

realizadas através de palestras, aulas, oficinas, reuniões, cursos, filmes, documentários, 

leituras, redação, passeatas, caminhadas ambientais e visitas técnicas in loco. 

Dentre as agendas ambientais prioritárias do MMA, destacam-se: Introdução à legislação 

ambiental; Educação Ambiental; Combate ao lixo no mar; Gestão de áreas verdes 

urbanas; Qualidade do ar; Qualidade das águas; Saneamento básico; Resíduos sólidos; 

Clima; Desertificação; Conservação da biodiversidade; e Uso sustentável da 

biodiversidade; 

As ações do Sala + Verde será integrado também as ações do Cidades Mais Verdes, 

Agenda A3P e Cine Tela Verde do MMA, e outras ações desenvolvidas por órgãos 

oficiais estaduais e municipais. 

 

8. 5 - Comunicação e Divulgação do projeto Sala + Verde 

A comunicação e divulgação das ações realizadas pelo projeto Sala + Verde será 

realizada através do site institucional da Prefeitura Municipal 

(https://saojosedosquatromarcos.mt.gov.br/), assegurando ampla divulgação a toda 

população das atividades de educação e cidadania ambiental desenvolvidas. 

https://saojosedosquatromarcos.mt.gov.br/


Além disso, os sites das instituições parceiras que aderirem ao projeto, também poderão 

auxiliar na divulgação das ações. Também será utilizado rede sociais (Facebook, 

Instagram, TikTok, etc) e programas de rádios. 

 

8.6 - Monitoramento e Avaliação do projeto Sala + Verde 

O monitoramento das atividades do projeto Sala + Verde será realizado através de 

relatórios redigido e com imagens fotográficos, com a realização ou não de lista de 

presenças dos participantes. Os relatórios das atividades deverão constar nome do 

evento, local, data do evento, gênero do público alvo e faixa etária. 

A avaliação das atividades do projeto Sala + Verde será feito através de um Conselho 

Gestor, a ser formado pela equipe gestora do projeto, junto com os representantes 

parceiros. As avaliações ocorrerão ordinariamente a cada 3 meses e 

extraordinariamente quando for necessário, visando ajustar e corrigir rumos e ampliar e 

qualificar os resultados. 

Será enviado relatório anual ao MMA, no sistema Salas +Verdes, relatando as ações 

desenvolvidas e também relatório de avaliação anual do Projeto, no sistema Salas 

+Verdes. 

 

9. Mapeamento e Identificação de Recursos  

O mapeamento e identificação dos recursos será realizado após a aprovação do projeto 

no processo de mobilização e seleção de espaços itinerantes da Sala + Verde, a ser 

realizado in loco ou através de reuniões pela coordenação do projeto junto as instituições 

parceiras e Comitê Gestor. 

 

10. Cronograma de Atividades  

Atividades Trimestre 

1º 2º 3º 4º 

Instalação da sede do projeto Sala +Verde X    

Mobilização e seleção de espaços itinerantes 

da Sala + Verde  

X    



Reuniões com instituições parceiras do projeto 

Sala + Verde 

X    

Adesão das instituições parceiras do projeto 

Sala + Verde 

X    

Formação da equipe gestora do projeto Sala 

Verde 

X    

Formação da equipe de educadores ambientais 

do projeto Sala Verde 

X X X X 

Formação da equipe de educadores ambientais 

das intuições parceiras do projeto Sala Verde 

X X X X 

Realização de Aulas e palestras com público 

alvo  

X X X X 

Realização de Aulas e palestras com público 

alvo  

X X X X 

Realização de Visitas Técnicas com público 

alvo sobre temas Educação e Cidadania 

Ambiental 

X X X X 

Realização de Mutirões com público alvo 

sobre temas Educação e Cidadania Ambiental 

X X X X 

Realização de Caminhadas e Passeatas com 

público alvo sobre temas Educação e 

Cidadania Ambiental 

X X X X 

Divulgação em sites do projeto Sala + Verde X X X X 

Divulgação em redes sociais do projeto Sala + 

Verde 

X X X X 

Criação do Conselho Gestor do projeto Sala + 

Verde  

X X X X 

Reuniões de Monitoramento e Avaliação do projeto 

Sala + Verde 

X X X X 

 

11. Estratégia de Monitoramento e Avaliação dos resultados  

A estratégia de monitoramento e avaliação de resultados do projeto Sala + Verde será 

feito através da leitura de indicadores socioambientais, a serem definidos pelo Conselho 



Gestor, a partir das elaborações de relatórios que demonstrem evolução positiva de 

mudanças de comportamento e cenários ambientais. 

Serão elaborados relatórios trimestrais a ser apresentado para o Conselho Gestor e um 

anual a ser enviado ao MMA, no sistema Salas +Verdes, e um relatório de avaliação 

anual do Projeto, no sistema Salas +Verdes. 

 

12. Região de Atuação  

Município de São José dos Quatro Marcos-MT 

 

13. Público  

1000 estudantes de escolas públicas municipais e estaduais; 

100 professores de escolas públicas municipais e estaduais; 

400 estudantes de nível superior de instituições públicas e privadas; 

200 funcionários públicos; 

400 agricultores familiares e mulheres rurais; 

11 vereadores municipais; 

 

14. Parcerias;  

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Turismo Nascentes 

do Pantanal 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) 

Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) 

Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER) 

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) 

Sindicato Rural de São Jose dos Quatro Marcos 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José dos Quatro Marcos 

Associação de Catadores de Recicláveis de São José dos Quatro Marcos (ASCAR) 



Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de São José dos Quatro 

Marcos 

Cooperativa Agropecuária da Agricultura Familiar de São José dos Quatro Marcos – 

COOPERMARCOS 

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 

Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) 

Faculdade UniBras São José dos Quatro Marcos  

Câmara Municipal de Vereadores de São José dos Quatro Marcos 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC 

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso 

(SEBRAE/MT) 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR/MT) 

Câmara de Dirigentes Lojistas de São José dos Quatro Marcos (CDL) 

 

15. Equipe e Infraestrutura. 

01 Sala sede para o Projeto Sala + Verde (01 mesa escrivaninha, 01 computador, 01 

armário de aço e 01 arquivo de aço); 

01 Auditório para 100 pessoas (Escola Municipal Evilázio Vasconcelos) 

01 Auditório para 60 pessoas (Câmara Municipal de Vereadores) 

01 Auditório para 80 pessoas (Faculdade UniBras São José dos Quatro Marcos) 

10 Salas de aula para palestras 

01 Biblioteca  

02 Sala de Reuniões com 10 cadeiras (Prefeitura Municipal/Escola Marechal Rondon) 

01 Data Show 

01 Notebook 



20 Cadeiras plásticas de PVC  

01 Veículo Utilitário 

01 Ônibus 40 passageiros 

01 Viveiro de Produção de Mudas 
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