
 

 

 

Relatório Semestral – Educação Ambiental – município de Erval Grande 

Período: 2020/2021 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa de Educação Ambiental (PEA) da usina hidrelétrica (UHE) Foz do Chapecó tem o 

intuito de promover o desenvolvimento de conhecimentos e de novas atitudes necessárias à 

preservação e à melhoria da qualidade ambiental do meio ambiente onde o empreendimento está 

inserido. Destina-se a interagir com as comunidades da área de influência do empreendimento, 

pertencentes aos municípios. 

 

Durante a realização do programa estão propostas reuniões com clubes de mães; eventos 

ambientais nas sedes municipais e distritais, voltadas a comunidade escolar; exposições em 

escolas e instalações comunitárias com o jornal mural; curso de capacitação com professores; 

oficinas com alunos e exposições itinerantes.  

 

2. CENÁRIO DE 2020 

 

Devidas às restrições da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, as atividades previstas tiveram 

que ser proteladas por reunirem pessoas ou pela suspensão das atividades escolares 

presenciais. Diante deste cenário, na tentativa de suprir a lacuna causada pela não realização 

das ações planejadas, foram realizadas postagens nas redes sociais promovendo a educação 

ambiental em parceria com o PCEBio (fauna), monitoramento da ictiofauna e ações do programa 

de fiscalização da Polícia Militar Ambiental (piracema e restrições à pesca) e de prevenção a 

queimadas e incêndios na mata. 

 

3. ATENDIMENTO AO MUNICÍPIOS DE ERVAL GRANDE 

Como em 2020 não foi possível realizar atividades no município de Erval Grande, devido à 

pandemia, a equipe de Educação reeditou o jornal mural de 2019 (anexo 1), que aborda o tema 

de recursos hídricos de  maneira a esclarecer a importância dos mananciais, sejam eles 

superficiais ou subterrâneos. Divulgou a declaração Universal dos Direitos das Águas e a Política 

Nacional dos Recursos Hídricos trazendo a informação legal de preservação e direitos de 

utilização das águas e as características da Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai onde se localiza a 

UHE Foz do Chapecó. O material foi distribuído e afixado em locais públicos, em janeiro e 

fevereiro/2021, conforme os registros abaixo:  



 

 

  

Jornal mural fixado na Prefeitura Municipal de 
Erval Grande 

Jornal mural fixado na fruteira local 

  

Jornal Mural fixado na porta da escola de 
ensino de médio Erval Grande (atividade 

apenas dos professores) 

Entrega do jornal mural na Secretaria de 
Agricultura de Erval Grande 

 
 

Entrega do Jornal mural no supermercado 
Super Útil de Erval Grande 

Entrega do jornal Mural na Secretaria de 
Educação de Erval Grande 

 

4. AGENDAMENTOS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 

Na data de execução deste relatório, ainda não tínhamos o cronograma para o primeiro semestre de 

2021, visto que os municípios estão definindo o seus planos para a retomada das aulas em meio a 

pandemia. A equipe segue em contato, para assim que possível, realizar as atividades.  

 



 

 

ANEXO 

1. Jornal Mural 

 

 


