
Projeto de Recuperação de Matas Ciliares -

Resultados - Educação Ambiental



Objetivo do componente

•Mobilizar as populações locais para participar de ações de

recuperação e conservação ambiental;

•Difundir informações histórico-ambientais e divulgar as ações do

projeto;

•Melhorar a capacidade institucional e comunitária para tratar

questões de degradação ambiental e dar suporte a conservação da

biodiversidade;

•Estimular à gestão participativa nas bacias;

•Programa de Educação Ambiental para o ensino-formal.



Ações

• Programa de rádio

• Jornal

• Encontros regionais

• Participação em feiras e 
eventos locais

• Maquete didática e banners

• Livro de apoio didático

• Jogo ambiental

• Filme educativo

• Formação de educadores



Programa de Rádio 

Sintonia Verde

• 84 programas de 5 minutos cada

• Elaboração e reprodução em cd

dos programas

•80 emissoras comerciais e educativas e 42 rádios

comunitárias:

AM = 51 (42%) 

FM = 22 (18%) 

Educativas = 7 (5,5%) 

Comunitárias = 42 (34,5%) 

dos programas



Avaliação do Programa de Rádio

Aprovação das emissoras: 75% satisfeitas e muito satisfeitas

Poucas pessoas entrevistadas conheciam o programa:

•Não tinha horário fixo na programação

•Comunitárias manifestam sua “fragilidade” e descontentamento
por não poderem, por lei, fazer publicidade nos moldes das
comerciais.



Jornal Mata Ciliar

•15 edições + 1 (Mutirão Verde)

• 16.000 exemplares

• Distribuição mensal

•Dos 645 municípios do Estado de São Paulo – 180 municípios foram

abrangidos pela distribuição do Jornal

•1250 pontos de distribuição



Avaliação do Jornal

- Avaliação: entrevistas com formadores de opinião, jornalistas e leitores,
carta dos leitores.

- Indicadores de Impacto:

•95% de aceitação do conteúdo e layout do jornal•95% de aceitação do conteúdo e layout do jornal

•Utilidades do Jornal para o público-alvo:

•Utilização em escolas;
•Esclarecimentos sobre o PRMC;
•Ajuda no reflorestamento da área;
•Curiosidades;
•Conhecimentos de temas ambientais;
•Incentivo ao desenvolvimento de Projetos relativos à Mata Ciliar.



Encontros Regionais

Encontros Água e Floresta - um em cada bacia do projeto 

Objetivo: intercâmbio e a articulação de experiências, práticas e saberes voltado
para educadores, pesquisadores, entidades ambientalistas, agricultores, gestores
ambientais, técnicos, formadores de opinião, estudantes e lideranças locais para
fomentar a gestão participativa.



Participação em feiras e eventos 

locais
Atender as demandas de feiras, exposições, eventos e reuniões nos locais

destinados ao público rural .



Maquete Didática e Banners

Atender as demandas de feiras, exposições, eventos e reuniões nos locais

destinados ao público rural.



Livro e CD

Autoria:  Mônica Jakievicius



Livro e CD

Módulo 1
Biodiversidade do Estado de São Paulo
Mata Ciliar
Recursos Naturais

“MATAS CILIARES E O MEIO AMBIENTE RURAL
Uma proposta de trabalho para educadores”

Módulo 2
História da ocupação do solo e utilização dos recursos naturais
Conservação dos recursos naturais

Módulo 3
O renascer da vida

Público - alvo: Professores, alunos, agricultores, técnicos e
educadores ambientais e outros públicos ligados à recuperação das
matas ciliares.



Jogo Ambiental

• Proposta

• Recursos

• Habilidades 

estimuladas



Jogo Ambiental



Filme Educativo

Vídeo – Documentário:
Recuperação de Matas Ciliares no

Estado de São Paulo

Bauru
Barra 
Bonita

Joanópolis



Formação de educadores

Objetivo: sensibilizar, qualificar e instrumentalizar os

educadores para trabalharem o tema da importância das

matas ciliares por meio de atividades diversas, utilizando-

se do kit ambiental produzido.



Avaliação da formação de educadores


