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Sessão 1 
Educação em Ciências e Bioinformática 

 
AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
LAGO GUAÍBA. Marcus Christino R.Bartelli, Carolina A. Lemos, Josiane Fontana, Tomás R. da 
Silva, Percy Soares Neto, Teresinha Guerra (Departamento de Ecologia, Instituto de Biociências – 

UFRGS). 
As ações em Educação Ambiental (EA) constituem um processo contínuo e permanente de conscientização e 
preservação do meio ambiente, que inicia no período pré-escolar e continua em todas as fases do ensino formal e 
não-formal. Frente a isso, visamos diagnosticar e sistematizar as ações na área da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba 
identificando-as através de um levantamento que possibilitará a formação de uma rede de EA. O levantamento das 
ações será constituído por entrevistas com os responsáveis pelas ações em Instituições Públicas e Privadas, ONG's e 
Escolas Municipais, Estaduais e Particulares em todos os 14 municípios que constituem a Bacia Hidrográfica do 
Lago Guaíba. As informações que serão levantadas consistem em: (1) O que os responsáveis pela ação conhecem do 
Comitê Lago Guaíba; (2) Objetivos gerais e específicos da ação de EA praticada; (3) Público alvo da ação e quantas 
pessoas já participaram; (4) Dados sobre a formação dos responsáveis pela ação e da equipe que a desenvolve, bem 
como a ligação que possuem com a instituição; (5) Parcerias da ação com outras instituições e qual o papel destas; 
(6) Atividade didáticas utilizadas e se existe material impresso sobre a ação; (7) Contexto da ação: onde, quando e 
freqüência; (8) Se existem acompanhamentos e/ou avaliações da ação; (9) Origem dos recursos para o financiamento 
da ação; (10) Quais as principais dificuldades encontradas; (11) Se a ação constitui realmente uma prática de EA ou 
trata-se de uma comunicação social. Devido ao fato de o projeto estar em uma etapa inicial, os resultados ainda não 
se apresentaram de forma consistentes para a realização de uma análise qualitativa e quantitativa das ações em 
Educação Ambiental (PROREXT/COMITÊ LAGO GUAÍBA/UFRGS). 
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