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1. Introdução
No Programa de Educação Ambiental da Usina Hidrelétrica Monjolinho estão previstas
ações educativas com quatro escolas dos municípios de Faxinalzinho e Nonoai no Rio
Grande do Sul, bem como com anualmente com os trabalhadores da casa de força da
Usina. As escolas selecionadas fazem parte da área de abrangência do empreendimento
e são destinadas a receber ações educativas que expandam a consciência ambiental, são
elas: EEEF Maria Dulcina, EEEF Adilio Daronchi, do município de Nonoai e EMEF
Faxinalzinho e Escola Indígena Maria Kandoia Keso do município de Faxinalzinho. Para
isso, os múltiplos assuntos que permeiam a relação do ser humano com o meio
ambiente são abordados por meio de atividades pedagógicas e lúdicas. As atividades
deste Programa de Educação Ambiental ocorrem semestralmente no âmbito escolar.
No presente relatório são apresentadas as atividades programadas para serem
executadas no primeiro semestre de 2019. No mês de abril foram agendadas palestras
e oficinas em todos os estabelecimentos selecionados, no entanto no momento da
execução ocorreu uma paralização nacional na educação que interferiu na execução das
atividades previstas. A equipe educativa preparou as atividades e foi aos municípios para
a realização das oficinas educativas. No entanto, foi comunicada no dia da execução que
as escolas agregaram à paralização nacional e não poderiam executar as atividades no
período. Conforme acordado com as secretarias de educação, gestores das instituições
de ensino e equipe educativa deste PEA, a execução deverá ser retomada no próximo
semestre do ano, suprindo o conteúdo da atividade interrompida. Os agendamentos
acordados estavam programados conforme descrição no Quadro 1.
Quadro 1. Agendamento das atividades do PEA UHE Monjolinho 2019/1.

Município

Público

Data agendada

Execução

Nº de
Participantes
Previstos

EMEF Faxinalzinho
(4º e 5º ano)

16/05/19 - M

A oficina educativa
não foi realizada
devido a
paralização
nacional da
educação.

90

16/05/19 - T

A oficina educativa
não foi realizada
devido a
paralização
nacional da
educação.

42

15/05/19 – M

A oficina educativa
não foi realizada
devido a
paralização

50

Faxinalzinho

E. Indígena
Maria K Keso
(Pré, 1º, 2º ano)

Nonoai

EEEF Maria
Dulcina
(4º e 5º ano)
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Município

Público

Data agendada

Execução

Nº de
Participantes
Previstos

nacional da
educação.
EEEF Adilio
Daronchi
(Ensino
fundamental
multiseriado)

15/05/19 – T

A oficina educativa
não foi realizada
devido a
paralização
nacional da
educação.

21

Para as escolas foi programada uma palestra sobre os usos dos recursos hídricos e uma
atividade prática de fixação do conteúdo. As atividades serão realizadas no próximo
semestre letivo, conforme prévio agendamento.

2. Resultados e Discussões
Não há dados efetivos à serem apresentados.

3. Considerações Finais
A paralização nacional da educação ocorrida no dia 15 de maio de 2019 afetou
diretamente a realização das atividades do PEA UHE Monjolinho. Pois, as escolas
participantes do programa não tiveram o dia letivo, consequentemente os alunos e
professores não se encontravam presentes nas instituições escolares. No dia seguinte,
as instituições utilizaram os espaços educativos para recuperar os conteúdos. Os
reagendamentos serão retomados no próximo semestre.
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