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P2 Título do projeto ambiental participante:

Educar para Transformar

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

Educar para transformar. Foi com este pensamento que em 2012 a RGE Sul idealizou um projeto educativo de construção de 
saberes voltado à sustentabilidade. Pertencente ao Programa de Eficiência Energética da empresa, o projeto Educar para 
Transformar teve como objetivo levar a temática da sustentabilidade a alunos e educadores da rede pública de ensino, 
contribuindo para a formação de sociedades mais conscientes e comprometidas com o planeta, a partir da percepção do valor do 
ambiente natural. Por meio da abordagem multidisciplinar dos temas Energia, Água, Resíduos e Mobilidade, promoveu atividades 
lúdicas, culturais e interativas, como espetáculo teatral, dinâmicas, jogos e brincadeiras para os alunos, e capacitações para os 
professores. O projeto foi realizado em três ciclos, sendo o último desenvolvido de setembro de 2016 a setembro de 2017, 
contemplando 100% da área de concessão da RGE Sul, composta por 118 cidades. Mais de 259 mil pessoas participaram do 
projeto nas três etapas.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nome fantasia: RGE Sul

CNPJ: 02.016.440/0001-62

Setor de atuação: Distribuição e Sub-transmissão de Energia Elétrica

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 06/11/1997

Número de colaboradores: 2.192 colaboradores

Faturamento:(anual em R$) 4,13 bilhões

Investimento ambiental:(anual em R$) 8,4 milhões
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P6 Informações de contato:

Endereço: Avenida São Borja, 2801

Bairro: Fazenda São Borja

Cidade: São Leopoldo

Estado: Rio Grande do Sul

CEP: 93032-560

Telefone com DDD: 51 3579.6477

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Leticia Dotta Rech

Cargo: Analista de Eficiência Energética

E-mail: leticia.dotta@rgesul.com.br

Telefone com DDD: (51) 3579.6477

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Leticia Dotta Rech

Cargo: Analista de Eficiência Energética

E-mail: leticia.dotta@rgesul.com.br

Telefone com DDD: (51) 3579.6477

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): José Carlos Saciloto Tadiello

Cargo: Diretor Presidente

E-mail: jtadiello@cpfl.com.br

Telefone com DDD: (54) 3206 3170

P10 Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

A área de atuação da RGE Sul é focada na distribuição e sub-transmissão de energia elétrica. Os processos desenvolvidos na 
empresa estão relacionados ao planejamento, expansão, operação e manutenção do sistema elétrico, incluindo atendimento ao 
cliente, estudos de mercado, expansão e manutenção de redes de sub-transmissão e distribuição de energia. Distribuímos energia 
elétrica para cerca de quatro milhões de gaúchos em 118 municípios das regiões Metropolitana e Centro-Oeste do Rio Grande do 
Sul. Perfazendo 37,9% do território do estado. Fornecemos 30,4% da energia consumida no estado, em áreas urbanas e rurais. 
Desde 2016, integramos o Grupo CPFL Energia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro e detentor de uma história de 10 
anos no Rio Grande do Sul. 

    A RGE Sul é uma empresa de capital aberto. Certificada pela Norma ISO 9001. Executa diversos projetos ambientais, culturais e
sociais integrados com as suas comunidades e a sociedade. 
    Somente em Eficiência Energética a RGE Sul investiu nos últimos dez anos mais de R$ 100 milhões em diversos projetos 
educacionais, troca e substituição de equipamentos e materiais ineficientes, modernizações tecnológicas, etc.. em toda a sua área 
de concessão.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

A iniciativa atende a uma regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que determina a aplicação de, no 
mínimo, 0,5% da receita operacional líquida das distribuidoras de energia elétrica em ações de combate ao desperdício de 
energia, em acordo com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. A RGE Sul investe em diversas iniciativas, em diferentes áreas e 
voltadas a diferentes públicos, sendo uma das ações do Programa de Eficiência Energética da empresa, o projeto de educação 
ambiental Educar para Transformar, destinado a alunos e educadores da rede pública de ensino e às comunidades de toda a área 
de abrangência da concessionária.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Em um ritmo cada vez mais urbano e imediatista, cresce uma demanda desenfreada pelos recursos naturais do planeta. Está cada 
vez mais claro que o descaso com o meio ambiente e o esgotamento destes recursos podem ocasionar situações de risco para a 
sobrevivência humana. O problema não é novo, mas cada vez mais atual, e as soluções mais urgentes, devido ao agravamento e 
às consequências ampliadas ano após ano. Ciente dos atuais problemas ambientais, e consciente do seu papel para o 
desenvolvimento das comunidades dos 118 municípios onde atua, a RGE Sul identificou a necessidade de contribuir para a 
formação de sociedades mais conscientes e comprometidas com os recursos naturais. Para isso, detectou a importância do 
desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental nas cidades onde está presente. Um trabalho que incentivasse a 
mudança de hábitos e a redução do consumo não somente da energia elétrica (carro-chefe do seu segmento), mas dos recursos 
naturais de forma geral. Uma ação que promovesse o uso seguro e sustentável de energia, assim como o uso consciente e 
racional da água, o descarte correto dos resíduos, e que incentivasse formas de locomoção menos poluentes. Um trabalho 
conjunto de respeito ao meio ambiente. Para desenvolver um trabalho completo, se tornou nítida a necessidade de abordar quatro 
eixos temáticos, de forma multidisciplinar: energia água, resíduos e mobilidade, permeados pelo fio condutor da sustentabilidade.

Página 3 : Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Acreditando no poder transformador da educação, a solução foi o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental 
itinerante voltado ao público escolar, em especial à rede pública de ensino. Para despertar a atenção dos alunos, essa atividade 
precisava ser lúdica e atraente. Pesquisas apontaram que cerca de 90% dos 118 municípios da área de concessão da RGE Sul 
não apresentavam uma sala de teatro, indicando que um espetáculo teatral seria muito relevante. Foi constatado que jogos, 
brincadeiras e experimentos onde o aluno pudesse interagir também iriam compor o escopo das atividades. Tendo tantos 
professores no contexto, era real a necessidade de fazer uso de suas experiências. Uma abordagem específica para estes 
profissionais foi desenhada. Um dia de capacitação e troca de conhecimentos em eventos regionais, onde as escolas pudessem 
enviar ao menos um representante para atuar como multiplicador. Foi definida, também, a criação de um kit educativo, com 
materiais pedagógicos para o aluno e para o professor, com o intuito de que os temas continuarem sendo trabalhados em sala de 
aula após a passagem do projeto pela cidade. Se tratando de uma geração que “respira” internet, uma plataforma de comunicação 
digital também foi incorporada. 
Para realizar as atividades com as escolas públicas, seria necessário a parceria com o Poder Público Municipal, por meio das 
Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação, assim como com as Coordenadorias Regionais de Educação, responsáveis 
pelas escolas estaduais. Para isso, reuniões de relacionamento em cada uma das cidades foram definidas. Seriam estes parceiros 
os responsáveis por cederem ginásios, escolas ou espaços públicos para a realização das atividades. Desta forma, o projeto 
estava estruturado, com os seguintes objetivos: promover a educação para a sustentabilidade nas escolas e comunidades; orientar 
a comunidade escolar quanto ao uso eficiente e seguro da energia elétrica; incentivar a participação permanente para o equilíbrio 
do meio ambiente e uso sustentável dos seus recursos; sensibilizar e esclarecer para o fato de que defender a qualidade ambiental 
é também um exercício de cidadania; contribuir com o trabalho de transformação social realizado nas escolas; informar sobre o 
uso adequado de aparelhos elétricos adequados a cada contexto familiar; esclarecer sobre os prejuízos gerados à população em 
decorrência do furto de energia elétrica e ligações irregulares; divulgar o Selo Procel, que indica os equipamentos mais eficientes; 
contribuir para a qualificação dos educadores, realizando seminários e oficinas; dar continuidade às ações educativas realizadas 
pelo projeto junto às comunidades escolares dos municípios da área de concessão da RGE Sul; divulgar o Programa de Eficiência 
Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica; dar visibilidade às ações do Programa de Eficiência Energética da RGE Sul; e 
aproximar a RGE Sul da comunidade nos municípios da sua área concessão.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O projeto foi batizado com o nome “Educar para Transformar” e, após sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), órgão regulador, iniciou sua produção. A execução foi dividida em três etapas, denominadas ciclos: o primeiro foi 
realizado de maio a dezembro de 2012, em 39 cidades. O segundo, de maio de 2014 a junho de 2015, em 79 municípios. No 
terceiro ciclo, a RGE Sul concretizou o sonho de percorrer 100% da sua área de concessão, percorrendo 118 municípios, de 
setembro de 2016 a setembro de 2017. Neste ciclo, em especial, as atividades foram destinadas aos alunos do ensino 
fundamental dos anos iniciais. As três etapas do projeto apresentaram a mesma linha no que diz respeito ao tipo de atividade: um 
Seminário Regional para os educadores e um dia de atividades lúdicas para os alunos. Porém, cada um dos ciclos apresentou 
suas particularidades, pois as ações foram reformuladas: o roteiro e as músicas do teatro, os jogos e as brincadeiras, o material 
didático, as palestras e as oficinas, o site, etc. Misturando arte, cultura, ciência, e educação, cada ciclo foi dividido em três 
momentos distintos e complementares:

1º: Relacionamento com o Poder Público

São as visitas aos municípios escolhidos para receber a iniciativa. Nestas ocasiões, foram promovidas reuniões nas Prefeituras 
Municipais e Secretarias Municipais de Educação, além das Coordenadorias Regionais de Educação, para a apresentação do 
projeto e a formalização de parcerias. Essa parceria com o Poder Público permitiu a cedência de espaços públicos para a 
realização das atividades. O engajamento também auxiliou na divulgação do projeto junto ao público escolar e comunidades.

2º: Seminários Regionais para professores

O segundo momento foram os Seminários Regionais. Considerado um dos pilares do projeto, objetivaram reunir educadores para 
um dia de capacitação e troca de experiências, ocasião em que conheceram a proposta pedagógica do Educar para Transformar. 
Estas atividades ocorreram regionalmente, em cidades polo da área de concessão da empresa, sendo oferecidas, no terceiro ciclo, 
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Estas atividades ocorreram regionalmente, em cidades polo da área de concessão da empresa, sendo oferecidas, no terceiro ciclo, 
aos professores dos anos iniciais do ensino fundamental, assim como para diretores, supervisores e coordenadores das escolas. 
Estas capacitações tiveram como tema “Educação para a formação de sociedades sustentáveis” e contemplaram em sua 
programação uma mesa redonda, com três palestrantes das áreas de educação e meio ambiente, que abordaram a 
sustentabilidade nos seus três pilares: econômico, social e ambiental. Além disso, seis workshops e oficinas práticas 
proporcionaram atividades que podem facilmente serem aplicadas nas instituições de ensino. Em cada um dos Seminários houve a
apresentação de um case de uma escola da região, que já desenvolvesse práticas de educação ambiental, para servir de 
referência e estímulo às demais. Os participantes assistiram ao espetáculo “Inventário de seres e coisas” e receberam o material 
didático do projeto. Para esta atividade, foi fornecido certificado de 8 horas.

3º Ações para alunos

Foram os momentos dedicados à informação, aprendizagem e entretenimento dos alunos, desenvolvidos em cada um dos 118 
municípios contemplados. Elas ocorreram após a realização do Seminário em cada uma das regiões. Marcadas pela ludicidade, 
suas atividades foram constituídas por um grande círculo para a encenação do espetáculo teatral “Inventário de Seres e Coisas”, e 
por jogos e dinâmicas sobre o uso seguro e eficiente de energia elétrica, destino correto do lixo, consumo consciente de água e 
formas de mobilidade menos poluentes. Na ocasião, os alunos também receberam o material didático.
Materiais didáticos

Pensando em colaborar com o desenvolvimento de um ensino transformador, que instigue a curiosidade, o material pedagógico do 
projeto foi constituído por: Revista do Professor; Revista do Aluno – Ensino Fundamental Anos Iniciais 1; Revista do Aluno – 
Ensino Fundamental Anos Iniciais 2; e CD com a trilha sonora e o material didático em formato digital. Cada publicação apresentou 
diferentes abordagens, conforme o segmento e faixa de ensino. 

Comunicação

Os canais de comunicação digital foram ferramentas que auxiliaram na divulgação do projeto a todos os seus stakeholders 
(professores, alunos, comunidade, colaboradores, imprensa e poder público), ampliando e fortalecendo o diálogo. Além do site, 
que apresentou aos visitantes a proposta pedagógica, informações sobre as Ações e Seminários, materiais didáticos para 
download, trilha sonora, desenhos para colorir, calendário de ações, jogo, fotos e notícias, as redes sociais Facebook, Instagram e 
Youtube permitiram uma rápida interação e engajamento, através da postagem e compartilhamento de fotos, vídeos e dicas sobre 
a temática. 

Equipe

A produção do projeto envolveu cerca de 40 pessoas em cada um dos ciclos, contando com profissionais de diferentes áreas, 
como: engenharia, educação, pedagogia, biologia, física, administração, comunicação, artes, música, iluminação, áudio, 
transporte, dentre outras.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

Estar sintonizado com o mundo, consciente e sensibilizado é o primeiro passo para uma grande mudança. Para contribuir com 
esta transformação, o projeto Educar para Transformar contou com uma proposta pedagógica permeada no meio ambiente, na 
sustentabilidade e cidadania. Uma proposta que buscou impactar através das ferramentas e metodologia escolhida, mas também 
informar, conscientizar e sensibilizar. A RGE Sul acredita que somente um indivíduo sensibilizado pode olhar o seu entorno e 
perceber e valorizar a importância de ações simples na transformação do mundo em um lugar melhor para se viver. A educação 
para a sustentabilidade abre um espaço de inclusão para ser pensada como meio de promover a vida. Se educadores sustentáveis 
sensibilizarem e mobilizarem as múltiplas possibilidades de inteligências e, além disso, aliá-las ao sentido ético, aumentarão as 
probabilidades de se construir uma sociedade humanamente sustentável.

Foi assim, ciente da sua contribuição para a formação de uma geração mais consciente, que a RGE Sul finalizou a última etapa de 
seu projeto educativo. Ao longo dos três ciclos, foram: 118 municípios visitados, 17 Seminários Regionais promovidos, com a 
capacitação de 5.030 educadores; 797 Ações desenvolvidas, com a presença de 239.421 alunos e 15.392 professores; somando 
um público total de 259.843 pessoas. Os resultados numéricos ajudam a quantificar o trabalho desenvolvido, embora em um 
projeto de tal proporção e com muitos objetivos de caráter comportamental, devam ser levados em consideração não apenas os 
índices, mas o impacto que as ações terão na vida de cada estudante atingido, nas comunidades onde vivem e na formação das 
novas gerações. 

A continuidade ao final de cada um dos ciclos teve que ser novamente aprovada pela ANEEL, que julgou a metodologia adequada 
e eficaz, autorizando a realização de novas etapas. O primeiro ciclo funcionou, de certa forma, como um projeto piloto, 
contemplando um número menor de cidades. Porém, a repercussão foi tão grande, que muitos municípios, por meio de suas 
Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação, solicitaram à RGE Sul que a cidade recebesse o projeto. A abordagem de 
temas tão importantes e atuais para o desenvolvimento sustentável também chamaram a atenção da imprensa. Foram 1.648 
inserções, em jornais, rádios, TV, sites e blogs.

A gestão de um projeto de tal proporção não é simples, pois conta com fatores alheios ao seu escopo. Uma situação delicada, por 
exemplo, foi a questão da crise financeira do estado do Rio Grande do Sul, e as consequências disso para o magistério. As greves 
acabaram por implicar na programação das atividades, interferindo no calendário da equipe, que diversas vezes teve de ser 
reajustado. Outros fatores foram o clima e a condição das estradas. Muitos dos municípios contemplados são em área de difícil 
acesso, com estradas muitas vezes precárias, o que, em épocas de chuva, fica ainda pior. Mas nada disso interferiu nas metas, 
que foram atingidas.

Se idealizado um mundo mais solidário e cooperativo, é preciso repensar os valores que nos guiam hoje, e por isso a importante 
contribuição do projeto para se pensar e agir sobre a geração de energia segura e limpa, sobre o uso consciente e engenhoso da 
água, a valorização dos resíduos enquanto matéria-prima secundária e as implicações econômicas e ambientais da mobilidade. 
Não trata-se mais de diminuir o impacto negativo ao ambiente do qual somos parte. Importa agora impactar positivamente o 
ambiente com práticas guiadas por exemplos e inspirações: ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas 
e culturalmente diversas.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O projeto foi financiado pela RGE Sul em sua totalidade com recursos de eficiência energética.
Terve a parceria Institucional com 118 municípios da area de concessão da RGE Sul e da Secretaria Estadual de Educação do 
Rio Grande do Sul.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

08/05/2012

Página 4 : Indicadores numéricos do projeto participante:
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P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O terceiro ciclo do projeto foi finalizado em 16 de setembro de 2017. A RGE Sul, neste momento, está estudando uma nova 
tipologia de projeto educacional para continuidades desta ação com uma nova roupagem.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

17.718.911,86

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias não houve

Remuneradas 120

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 259.843

Famílias 64.750

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 118 municípios atendidos pelo projeto, que
correspondem a 100 % da área de concessão da RGE
Sul.

Resultado 2 Pessoas atendidas diretamente pelo projeto total:
259.843 pessoas, sendo:

Resultado 3 5.030 professores capacitados nos Seminários
Regionais

Resultado 4 15.392 professores participaram das ações do projeto

Resultado 5 239.421 alunos participantes nas ações

Resultado 6 17 Seminários Regionais realizados

Resultado 7 797 ações educativas desenvolvidas

Resultado 8 3.000 escolas atendidas pelo projeto

Resultado 9 260 mil kits com material didático e informativo
entregues a alunos, educadores, autoridades e
imprensa

Resultado 10 1.648 matérias publicadas em jornais, rádio, TV e
sites/blogs falando sobre o projetos e seus temas
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