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RESUMO

Agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para controlar insetos, doenças, ou plantas daninhas que causam danos às plantações. A maior problemática do uso de

agrotóxicos se iniciou devido às incertezas quanto a sua segurança para a saúde humana e animal, bem como para o meio ambiente. O trabalho teve como objetivo desenvolver

campanhas de promoção e prevenção à saúde do trabalhador através da capacitação da comunidade rural e estudantil de Passos-MG, formando multiplicadores sobre as

técnicas corretas do uso e aplicação de agrotóxico. A princípio, foram desenvolvidas palestras em escolas da rede estadual do município de Passos-MG, como treinamento para

as palestras seguintes, as quais serão feitas em zona rural. Estas palestras foram apresentadas em salas de 6°ano do ensino fundamental. Na Escola Estadual Caetano Machado

de Silveira, a qual estive encarregada de acompanhar, o público alvo foi entre 10 e 12 anos. Como primeiro diagnóstico, observamos nas escolas uma ausência na parte

pedagógica dos professores em mostrar temas específicos sobre os agrotóxicos. Em discussão com os professores após as palestras, foram propostas algumas medidas para

melhorar o conhecimento dos alunos pertinente ao tema, tais como feiras de ciências, visitas técnicas em empresas que trabalham com agrotóxicos, participação em dias

comemorativos, principalmente quando se trata do meio rural, para que com isso os docentes das escolas municipais estejam formando multiplicadores sobre a importância do

agrotóxico. Até o momento foi observado algumas falhas no conteúdo pedagógico das escolas, deixando a desejar no quesito em conscientizar os alunos sobre o tema

agrotóxico. Portanto é muito importante este trabalho pioneiro ser inserido no calendário letivo das escolas municipais da rede de ensino de Passos-MG, para que com isso

consiga trazer uma melhor percepção ambiental e educacional no aspecto meio ambiente e saúde pública. 
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