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RESUMO

O presente projeto de extensão é fruto do Programa Escola Integrada (PEI) desenvolvido na Escola Municipal Julia Paraíso, situada em Belo Horizonte, na região da Pampulha. A

importância da escola integrada no nosso país está no fato de proporcionar aos alunos mais carentes uma educação integral de fato, mais diversa e libertadora. A escola

integrada deve ser um espaço onde o estudante tenha acesso a experiências diferentes das práticas escolares comuns. Deve ser um espaço para que os alunos consigam

agregar conhecimentos e valores significativos para a sua vida. As atividades são realizadas com alunos do ensino fundamental, do 1° ao 6° anos, e o tema central é Meio

Ambiente. O intuito é promover uma compreensão ampla da educação ambiental, para que os alunos sejam capazes de refletir sobre as atitudes necessárias ao desenvolvimento

sustentável e sua importância para a melhoria das condições de vida no mundo. De acordo com as diretrizes do PEI, as atividades são em formato de oficinas, buscando uma

maior participação dos alunos. Foram realizadas oficinas de contação de histórias, vídeos, jogos, interpretação de texto e desenhos livres. Os conteúdos das várias oficinas são

cuidadosamente relacionados, para dar continuidade e valorizar as ações dos alunos, contribuindo para a construção de uma consciência ambiental, voltada para a preservação

dos recursos naturais. É muito evidente como o PEI fomenta nos alunos bolsistas a possibilidade de contribuir na formação social, relevante para a educação das crianças, dando

a este projeto um viés recíproco, pautado em uma troca de saberes entre escola e universidade, bolsistas e alunos.
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