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RESUMO

Educação ambiental é o processo onde o individuo interage diretamente com a população a prol de solucionar problemas ambientais, construindo valores sociais, habilidades,

conhecimento, atitudes direcionadas para preservação do meio ambiente.  A educação é ressaltada como elemento para a transformação da sociedade. É a formação de

cidadãos preocupados com a preservação do meio ambiente e apto a tomar a favor do desenvolvimento de uma sociedade alto sustentável.

Resíduos sólidos são considerados os maiores causadores de poluição ambiental, devido a seu vasto volume e diversidades de matérias, o resíduo tecnológico chamado de lixo

eletrônico é proveniente de equipamentos eletroeletrônicos, tais resíduos possuem substâncias que podem causar danos à saúde e principalmente ao meio ambiente.  Para que

isso não ocorra os mesmos devem ter o destino correto, mas sabe-se que do resíduo eletrônico gerado pela população, não são descartados corretamente, e esta ação está

crescendo cada vez mais devido às pessoas não terem consciência do perigo que estão causando e principalmente devido ao avanço contínuo da tecnologia. 

O Eletrobio-Educa é um projeto de extensão que tem por objetivo levar educação ambiental em instituições de ensino básico de uma cidade de João Monlevade. A metodologia

deste trabalho envolve a equipe do projeto formada por alunos de graduação da Faculdade de Engenharia que mensalmente, escolhem escolas publicas e divulgam o projeto, 

transmitindo conhecimentos  relacionado a resíduos tecnológicos, e, além disso, o recolhimento do mesmo em pontos estratégicos da cidade. Até o presente momento, tem-se

como resultados deste trabalho um aumento de interesse por parte dos alunos durante as palestras realizadas e workshops realizados nas escolas pelo assunto abordado. Ainda

estão prospectados a coleta dos eletrônicos para posterior descarte adequado. Ainda, serão quantificados os resultados finais deste projeto por métodos estatísticos e

confeccionados relatórios.
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