
 

 

 

Relatório Semestral – Educação Ambiental – município de Erval Grande 

Período: 2º semestre/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 2021/2 

Caracterizado por ações presenciais nas comunidades lindeiras e escolares do empreendimento e 

suspensas por medida de prevenção ao vírus e suas variantes, o programa seguiu acompanhando as 

decisões municipais frente à retomada das ações presenciais nas escolas e comunidades e possível volta 

das atividades presenciais. Para manter o PEA ativo, foram mantidas as ações do plano de ação 

emergencial. Desse modo, as redes virtuais da Foz do Chapecó Energia (FCE) foram as ferramentas de 

interação com o público-alvo, os jornais murais seguiram sendo entregues via Correios nas 

municipalidades e a exposição itinerante foi apresentada nas escolas que aceitaram a atividade 

presencialmente.  

 

3. ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE 

 

3.1 Redes Virtuais 

Durante o período foram realizadas sete postagens nas redes sociais Instagram e Facebook da 

FCE com conteúdo de conservação e preservação do meio ambiente. Em julho de 2021 a postagem foi 

para divulgar a exposição itinerante que virtualmente foi alocada no site da FCE. Em agosto de 2021, foi 

divulgado um card alusivo a evitar queimadas. Em setembro de 2021, a publicação foi em comemoração 

ao Dia da Árvore. Em outubro de 2021, houve duas postagens, uma comemorado o Dia das Crianças com 

possíveis atividades utilizando os cinco sentidos do corpo humano e outra postagem alusiva ás matas 

ciliares da APP do reservatório. Em novembro de 2021, a publicação fez referência aos cuidados ao 

navegar nas águas do reservatório e em dezembro de 2021, a publicação trouxe três dicas para um Natal 

sustentável. 

 

3.2 Jornal Mural 

Destinado a ser uma publicação instalada em escolas e espaços comunitários, em setembro de 

2021, foi produzida a edição do Jornal Mural. O jornal retratou os conceitos de Área de Preservação 

Permanente e os usos permitidos e proibidos na APP do reservatório da UHE Foz do Chapecó. No mesmo 

mês, os jornais foram enviados via Correios para o município de Erval Grande, e juntamente com os 

exemplares foi encaminhada uma carta explicativa do envio e a solicitação para que os registros 

fotográficos do recebimento fossem enviados a equipe executiva do PEA, por e-mail ou WhatsApp. 

Abaixo, segue a foto enviada pela Secretaria de Educação de Erval Grande.  



 

 

 
Foto 1- Jornal Mural “APP do Reservatório” fixado na Prefeitura Municipal de Erval Grande/RS 

 

3.3 Exposição Itinerante 

No mês de novembro de 2021 se iniciou a circulação da Exposição Itinerante da FCE nos 

municípios atingidos pelo empreendimento. A atividade no município de Erval Grande foi realizada na 

EMEF Miguel Pietroski, no turno da tarde do dia 25 de novembro de 2021 e contou com a visitação de 86 

estudantes. A Exposição Itinerante foi montada no pátio da escola e os alunos foram convidados a ouvir 

uma breve apresentação sobre os painéis (Foto 2 e 3). Na sequência, os estudantes eram conduzidos a 

circular pelos expositores e conhecer as ações dos programas ambientais realizados pela FCE. 

 
 

Foto 2 - Exposição Itinerante da FCE para os 

alunos da EMEB Miguel Pietroski em Erval 

Grande/RS. 

Foto 3 – Alunos da EMEB Miguel Pietroski em Erval 

Grande/RS observando os painéis da Exposição 

Itinerante da FCE. 

 

 

4. AGENDAMENTOS PARA O ANO DE 2022 

As atividades do programa foram adaptadas para manter o PEA ativo no período de pandemia. 

Para o próximo semestre, o programa está acompanhando as decisões municipais frente à retomada 

das ações presenciais nas escolas e comunidades e possível volta das atividades presenciais. 


