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Diretoria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade

•Criada em 2020, devido a importância das 
questões ambientais para a Companhia;

•Corsan agora é soluções ambientais;
Área para 
imagem
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PROE



Vamos conhecer 
alguns projetos 
de educação 
ambiental em 

2021?
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Projeto Jovens Embaixadores 
do Saneamento 



Jovens Embaixadores do 
Saneamento

Projeto foi criado pela Quinta da Estância em 
2017, no início das tratativas para aprovação da 
PPP da Região Metropolitana. 
O projeto capacita jovens estudantes das Redes 
Públicas de Educação, através de um programa 
de  atividades de Educação Ambiental antes 
presenciais.
Nesta edição de 2021, em função do Covid-19, 
está sendo proposto uma grande inovação. O 
projeto viagem de estudos virtual da Quinta da 
Estância, onde os alunos irão realizar uma 
Viagem de Educação Ambiental personalizada 
sem sair de casa. 

Área para 
imagem
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Jovens Embaixadores do 
Saneamento

Todo o projeto, gravações e roteiros foram 
adaptados para trabalhar as Bacias e Região 
dos Municípios pertencentes a PPP das 
Hortênsias. 

A Equipe de professores da Quinta da Estância, 
juntamente com equipes de filmagem, som e 
edição, desenvolveram toda Viagem de Estudos 
100% personalizada para CORSAN, abordando o 
saneamento básico. 

Área para 
imagem
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Jovens Embaixadores do 
Saneamento

A Viagem ficará hospedada na Plataforma EAD 
da Quinta da Estância e cada estudante 
acessará através de um link. 

Serão concedidos 10.000 acessos para os alunos  
do 5° ao 9° ano.

As gravações foram organizadas em 27 vídeo 
aulas, após cada vídeo aula os alunos irão 
realizar cerca de 5 a 10 exercícios para auxiliar no 
processo de aprendizagem (total de 211 
exercícios). 

Ao final o aluno receberá o seu desempenho e 
também o Certificado digital para JOVENS 
EMBAIXADORES DO SANEAMENTO

Área para 
imagem
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Jovens Embaixadores do 
Saneamento

No primeiro semestre de 2021, serão 9 municípios 
atendidos:

* Bento Gonçalves; 
* Canela;
* Gramado;
* São Francisco de Paula;
* Carlos Barbosa;
* Farroupilha;
* Flores da Cunha;
* Garibaldi;
* Nova Petrópolis

OBS: Após análise da execução do Projeto, ele 
poderá ser expandido para demais municípios 
da Corsan.

Área para 
imagem
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Trailer
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Projeto BS Kids Festival



BS Kids Festival 2019

•Em 2019 o evento ocorreu presencial no 
shopping Iguatemi;

•180 atividades;

•12.000 participantes

Área para 
imagem
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Bs Kids Festival 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=31yUlEOPwdg


BS Kids Festival - 2021

Porém, com a pandemia, a proposta do projeto para 
2021 é realizar um festival online, dia 22/05 a 31/05, 
abordando o tópico da inovação e sustentabilidade.

O festival será realizado  através de uma linguagem 
acessível, atraente, divertida e desafiadora, levando 
essa experiência para outras milhares de crianças e 
famílias em uma versão totalmente online.

Três principais trilhas que guiarão essa jornada de 
descobertas.
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Sustentabilidade Inovação Criatividade
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Área para imagem

Possibilidade de 
participação do público 

que geralmente não tem 
acesso a conteúdos de 

sustentabilidade e 
inovação

09 dias de 
evento 

Evento 100 % 
online e 
gratuito, 

disponível para 
qualquer 
município

Cada dia um 
novos 

conteúdos

Público-alvo: 
Crianças entre 5 
a 12 anos e pais
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Multiplicadores Ambientais



Multiplicadores Ambientais

•A Corsan possui 270 multiplicadores 
ambientais que desenvolvem ações de 
educação ambiental junto aos municípios 
(presencial e virtual);

•Em 2021, a Corsan está promovendo um curso 
de capacitação (FIERGS) aos multiplicadores 
para aumentar a qualidade dos serviços 
prestados.

Área para 
imagem
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Multiplicadores Ambientais

•Os multiplicadores ambientais estão sendo 
capacitados para desenvolver os seguintes 
temas:

* Sensibilização

* Esgotamento Sanitário

* Abastecimento de Água

* Resíduos Sólidos

* Recursos Hídricos

* Didáticas de Ensino

* Elaboração de Projetos de Educação Ambiental

Área para 
imagem
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H2OJE – Plataforma de 
sustentabilidade 
desenvolvido pela DMAS



H2OJE

A parceria entre Corsan e Splora, desenvolveu-se o 
H2OJE, um sistema integrado que reúne informações e 
alerta sobre sustentabilidade. 

Muito além de um agregador de conteúdo, a proposta é 
criar consciência a partir de uma transformação cultural

Games interativos e propostas pedagógicas nas 
escolas, para dialogar com o público infantil. 

A ideia é fomentar o aprendizado através da diversão 
do jogo e série animada. Os professores também têm 
suporte, com materiais de apoio voltados à temática. 
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Vamos 
conhecer os 
projetos do 

H2OJE?

https://www.h2oje.com/
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Contatos:
Liliani Cafruni

Diretora de Meio Ambiente e Sustentabilidade
E-mail: dmas@corsan.com.br

Telefone: (51) 3215.5887

Nadine Vergara Schorr
Departamento de Educação Ambiental

E-mail: deeam@corsan.com.br
Telefone: (51) 3215.5600 | Ramal 4054



Evoluir 
nos define.
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