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Saída a campo com alunos de Pedras Grandes 
Atentos a situação das águas do Rio Urussanga, vinte e um estudantes 
de Pedras Grandes participaram, no dia 9, da primeira saída a campo 
deste ano promovida pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Urussanga através do projeto “Minha escola, meu rio”. A atividade, 
realizada anualmente, contempla instituições educacionais de dez 
municípios da região Sul de Santa Catarina e atenderá mais de 300 
estudantes até o mês de novembro. Os alunos do 4º ano da Escola 
Isolada Ribeirão D’Areia e dos 4º e 5º anos da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São João, de Pedras Grandes, observaram pontos 
do Rio Urussanga e anotaram as informações transmitidas pelo 
professor e integrante da Comissão de Educação Ambiental do 
Comitê da Bacia, Alan Dutra.  
 
 
 
 

 
Oficina capacita professores 
O Comitê do Rio Urussanga apoiou um projeto da Prefeitura Municipal de 
Urussanga desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da 
cidade. Denominado “Urussanga Vira Criança”, o projeto estimulou a 
participação infanto-juvenil nas decisões sobre o desenvolvimento do 
município. Os estudantes das séries finais do ensino fundamental do Centro 
Educacional e Profissional Lydio De Brida participaram da atividade. No dia 
10 de setembro, aproximadamente 20 professores da escola Lydio De Brida 
receberam uma capacitação de oito horas promovida pelo Comitê. Na 
oportunidade, a coordenadora de educação ambiental do Comitê e Doutora 
em Geografia, Rose Adami, e a consultora do órgão, Cenilda Mazzucco, 

conduziram a oficina “Educar nas águas do Rio Urussanga”. A hidrografia do município e da bacia do Rio Urussanga, os 
aspectos socioeconômicos e ambientais e exemplos de gestão sustentável foram apresentados aos professores. No final da 
capacitação, conduzidos pelo geógrafo Rosemar De Nez, os profissionais participaram de uma saída a campo para conhecer a 
bacia hidrográfica. 
 
 
 
 

Comitê apoia projeto “Urussanga Vira Criança” 
O Centro Educacional e Profissional Lydio De Brida divulgou, no dia 26, os vencedores dos textos que apontaram os 
representantes mirins dos poderes Executivo e Legislativo de Urussanga. A coordenadora de educação ambiental do Comitê 
do Rio Urussanga e Doutora em Geografia, Rose Adami, participou da escolha que faz parte da programação do projeto 
“Urussanga Vira Criança”, desenvolvido pela Secretaria de Educação em parceria com o Comitê do Rio Urussanga. Os 
representantes mirins, alunos da escola Lydio de Brida, foram escolhidos por meio da produção de textos, nas categorias 
poema, narração, crônica e acróstico, todos relacionados ao município, tendo em vista a sustentabilidade e o 
desenvolvimento. De acordo com a direção da escola, mais de 300 alunos participaram com produções literárias próprias e 12 
foram selecionados para acompanharem a rotina da administração pública de Urussanga. No dia 30, os alunos escolhidos no 
projeto “Urussanga vira criança – Aspirações Infanto-juvenis no planejamento criativo e sustentável” tomaram posse nos 
cargos como representantes mirins, no Paço Municipal Lydio De Brida, participando das atividades oficiais ao longo do dia. Os 
jovens gestores públicos conheceram todos os setores e os mecanismos da administração pública municipal e até participaram 
de reuniões de trabalho. Os doze estudantes e representantes mirins dos poderes Executivo e Legislativo de Urussanga 
entregarão, no dia 5 de novembro, na Câmara de Vereadores, um documento final, elaborado pelos alunos, que apresentará 
as sugestões de melhorias para a cidade.   
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Saída a campo com estudantes de Sangão e Jaguaruna 
As características da vegetação e das águas inseridas na bacia do Rio Urussanga foram analisadas por mais de 50 alunos dos 
municípios de Sangão e Jaguaruna no dia 30, na segunda saída a campo promovida neste ano pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Urussanga através do projeto “Minha escola, meu rio”. Os estudantes dos 5º anos das escolas Ângelo 
Antonio Felisberto e João Inocêncio de Aguiar, de Sangão, e Professora Dalcy Ávila de Souza, de Jaguaruna, acompanharam os 
ensinamentos transmitidos pelos orientadores do Comitê, Rosemar De Nez, geógrafo, e Alex Ribeiro Mendes, biólogo, em 
diversos pontos do Rio Urussanga através de um mapa ilustrado do passeio. A professora da escola Professora Dalcy Ávila de 
Souza, Roberta Fernandes Elias, participou pela primeira vez de uma saída a campo promovida pelo Comitê do Rio Urussanga 
e ficou encantada pela atividade. “É simplesmente maravilhoso fazer este percurso. Trazer o ambiente até os alunos é 
essencial para a aprendizagem. Percebemos que eles ficam atentos e visualizaram as situações. Desta forma, conseguem 
formar uma consciência em relação à preservação. Abordei a bacia do Rio Urussanga na última semana, os estudantes se 
interessaram pelo assunto em função da saída e estão aprimorando o conhecimento no passeio”, ressalta.  
 

 
 

 

 
 

ACESSE: www.aguas.sc.gov.br (Selecione Rio Urussanga) 
            www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br 

www.facebook.com/RioUrussanga 
Documentário: www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE  

Informações: (48) 3465-1709 – Das 14 às 18 horas ou e-mail: comitedoriourussanga@gmail.com 

http://www.aguas.sc.gov.br/
http://www.comitedoriourussanga.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/RioUrussanga
http://www.youtube.com/watch?v=Wny7BQLK-BE

