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Realização

Patrocínio

O Instituto Acqua completa o ciclo de dois anos realizando o projeto Teia Verde, com 
patrocínio da Petrobras, por meio da seleção pública projetos do Programa Petrobras 
Socioambiental.

O projeto capacitou ao longo desse período, por meio de técnicas de jardinagem, 
mais de 150 agentes de transformação, moradores de três comunidades da cidade 
de Santo André (SP): Tamarutaca, Conjunto Prestes Maia e Parque Erasmo – ACCSA 
(Associação de Construção Comunitária de Santo André), no Conjunto Catiguá.

Foram oferecidas aulas teóricas e práticas, palestras, oficinas e aulas passeios. Com 
o curso foi possível preparar os participantes na criação, gestão e manutenção das 
áreas verdes de suas comunidades, trazendo mais verde para o local onde moram e 
preparando-os para o trabalho e transformação do entorno.

A Petrobras patrocinou o Teia Verde ao longo de 24 meses. Esta não foi a primeira 
vez que o Instituto Acqua foi contemplado pela Petrobras: os projetos Comunidade 
Revela, com aulas de fotografia e vídeo, e Comunidade Viva, curso de jardinagem 
e paisagismo, foram vencedores das seleções em 2008 e 2012, respectivamente. 
Ambos tiveram duração de dois anos.

PROJETO TEIA VERDE

Comunidades: Tamarutaca, Conjunto Prestes 
Maia e Parque Erasmo Assunção

Carga horária: 156 horas. Os participantes 
frequentaram aulas de segunda, quarta e 
sexta-feira, e esporadicamente aos sábados

Vagas: 150, sendo seis turmas de 25 pessoas

Períodos: manhã e tarde | Duração de cada 
turma: três meses e meio

Faixa etária: maiores de 18 anos, devido à 
utilização de ferramentas cortantes

Visitas técnicas: ABC Garden, Jardim 
Botânico, Parque Celso Daniel e Parque 
Escola, além do entorno das comunidades

Atividades: aulas teóricas, aulas palestras 
e aulas práticas realizadas em espaços das 
associações de cada comunidade, além 
de escolas, creches, casas de alunos e 
moradores e edifícios

Equipe: um coordenador (arquiteta e 
paisagista), um educador (técnico em 
paisagismo) e seis monitores (moradores das 
comunidades)

Ficha técnica  
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METODOLOGIA
O curso de agente de transformação teve como 
objetivo despertar o olhar da comunidade 
através do empoderamento e da valorização do 
espaço. Reaplicamos nossa experiência vivida 
no projeto Comunidade Viva, contemplado 
na edição anterior da seleção de projetos 
socioambientais da Petrobras, adaptando a 
metodologia para cada comunidade com sua 
particularidade.

O curso teve a preocupação de fazer os 
alunos participarem, dando prioridade mais 
às atividades práticas do que às teóricas, 
por meio de aulas, aulas palestras, oficinas 
e atividades no entorno da comunidade. 
Todas as ações foram precedidas por uma 
discussão na comunidade, permitindo que 
eles participassem de todo o processo através 
de conversas e trocas de experiências, 
trabalhando o individual e o coletivo.

Os participantes receberam cadernos, canetas, 
lápis, apostilas, botas, luvas, camisetas e 
materiais para as atividades teóricas e práticas.
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VISITAS TÉCNICAS

JARDIM BOTÂNICO

PARQUE CELSO DANIEL

PARQUE ESCOLA DE SANTO ANDRÉ

ABC GARDEN

Os agentes de transformação visitaram o 
Parque Celso Daniel, em Santo André (SP), onde 
participaram de uma exposição e conheceram 
mais de mil tipos de orquídeas e bromélias. Eles 
passearam pelo parque e assistiram a uma palestra 
ao ar livre sobre apiário.

Os participantes do curso fizeram visita técnica ao 
Jardim Botânico de São Paulo, onde vivenciaram 
uma experiência de contemplação da natureza, 
fauna e flora; conheceram o museu interno, 
que abriga toda a história do Jardim Botânico 
e visitaram as estufas da Mata Atlântica e do 
Cerrado, o orquidário e o lago natural com as 
ninfetas (represamento do córrego Pirarungáua).

Os participantes do Teia verde visitaram o Parque 
Escola de Santo André e vivenciaram atividades 
sobre conscientização, temáticas ambientais, 
botânica, arte e o reaproveitamento de materiais. 
Eles também conheceram a horta orgânica, plantas 
carnívoras, cactário, bosque e minhocário, entre 
outros espaços.

Todos os alunos do curso visitaram o ABC 
Garden, em São Bernardo do Campo (SP), uma 
loja especializada em produtos para jardinagem, 
onde praticaram o que aprenderam na aula sobre 
orçamento. O grupo conheceu também várias 
espécies de plantas, insumos, vasos, móveis e 
outros materiais.
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VÍDEOS E LIVROS

GERAÇÃO DE RENDA

Uma série de vídeos do 
Circuito Tela Verde foi 
apresentado aos participantes 
ao longo do projeto. Os temas 
abordados estimularam 
debates sobre o meio 
ambiente, trazendo temáticas 
como reciclagem, consumo 
consciente, clima e água, 
entre outros. O Instituto Acqua 
também disponibilizou para 
consulta os livros da Sala 
Verde.

Para estimular a pesquisa 
e a leitura de livros 
especializados, o Instituto 
disponibilizou um conjunto 
de obras para cada uma das 
comunidades

O Teia Verde despertou em alguns alunos o 
interesse em trabalhar na área da jardinagem. 
Durante todo o processo de aprendizagem eles 

receberam apoio e orientação técnica da equipe 
do projeto para desenvolver uma nova atividade 
remunerada.

OFICINAS

AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO

As atividades propõem vivenciar novas técnicas 
com ex-alunos do Comunidade Viva, profissionais do 
mercado e a equipe do projeto Teia Verde. Agentes de 
transformação das primeiras turmas também foram 
estimulados a serem oficineiros para outras turmas.

As oficinas trabalham a coordenação motora, paciência, 
descoberta de novas habilidades, conhecimento de 
novos materiais, elucidação de dúvidas e perspectiva de 
novos trabalhos, entre outros temas.

• Arranjo floral
• Arranjo floral - Ikebana
• Quadro verde com suculentas
• Quadro com manta Bidim
• Kokedama
• Bola-semente
• Fonte
• Parede verde
• Material reciclado (palete)
• Papel-semente
• Casinha de cachorro com telhado verde 
• Cascata de petúnia
• Pisante
• Terrário
• Oficina de plantio
• Oficina de macramê
• Oficina de painel verde
• Oficina de pintura em parede
• Oficina de pintura em pneu
• Oficina em garrafas - craquelê

Durante todo o curso procuramos sempre 
estimular os alunos sobre a importância do meio 
ambiente na vida das pessoas e da participação 
deles em trabalhos no entorno das comunidades 
onde vivem.

Cumprimos a missão de formar mais de 150 
agentes de transformação que, com a supervisão 
e apoio da equipe técnica do Teia Verde, 
realizaram trabalhos não só nos locais onde as 
aulas eram desenvolvidas. Os alunos trouxeram 
sugestões de locais onde poderíamos executar 
novas ações em conjunto, como escolas, creches, 
casas e edifícios nas comunidades. Mais de 50 
locais foram transformados e revitalizados.
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MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO UMA HISTÓRIA DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS 
À DISPOSIÇÃO DA SOCIEDADE

Banner

Cartaz

Camiseta

CavaleteCertificado

Faixa

Filipeta  (frente e verso)Adesivo

Posts em 
redes 

sociais

Convite WEB Crachá Placa

EDREV AIET 
OT E J ORP

Carmen Bosso
Coordenadora do Projeto

Ao longo de seus 18 anos o Instituto Acqua tem 
uma história construída junto à comunidade. 
Sempre desenvolvendo projetos que tenham como 
princípio o desenvolvimento socioeconômico dos 
locais onde atua.

Foi assim, participando de conselhos de políticas 
públicas, atuando diretamente em todo um sistema 
de Educação ou fazendo o acompanhamento social 
na concepção de unidades habitacionais populares, 
entre outras ações, que construímos nossa história 
junto à sociedade.

O Instituto promove o atendimento direto ao público 

por meio de programas feitos com parceiros em 
vários municípios, governos estaduais, ministérios 
e instituições privadas. Entre seus parceiros estão 
instituições como Petrobras, Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e Solvay Indupa do Brasil, 
entre outras.

O trabalho do Instituto é personalizado e começa 
a partir de um diagnóstico para desenvolver 
projetos sob medida e que atendam o interesse da 
comunidade e da empresa ou entidade parceira. 
Esse olhar diferenciado garantiu ao Instituto Acqua, 
por exemplo, ter diversos projetos aprovados em 
leis de incentivo nos âmbitos estadual e federal.
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