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RESUMO

Inaugurada em 2007, no Centro de Ciências da UEMG Passos (CDC), a Sala Verde “Ambiente e Cidadania” desenvolve atividades relacionadas a temáticas atuais que envolvem

a sociedade como um todo, contribuindo para debates educativos entre estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  Trata-se de um programa de parceria entre o

Ministério do Meio Ambiente e as instituições de ensino, objetivando trabalhar os temas de cunho ambiental. Anualmente, o CDC elabora e envia às escolas de educação básica,

públicas e privadas, um cronograma de atividades contendo palestras, oficinas e mini-cursos, a ser ministrados no CDC ou nas próprias escolas. Durante os nove anos de

desenvolvimento do Projeto, houve uma grande procura pelas palestras (190 agendamentos), o que pode ser atribuído ao fato de serem mais populares e se pautarem

exatamente num tema que esteja sendo trabalhado na escola, além de ser algo rápido e ficar exclusivamente a cargo de monitores do CDC, devidamente treinados para isto.

Quanto às oficinas (71 agendamentos), sempre tiveram uma baixa procura, o que talvez possa ser atribuído ao fato de exigirem uma participação direta do professor que as

agendam durante a realização das práticas. Em relação aos mini-cursos (9 agendamentos), a procura foi ainda mais baixa, provavelmente devido ao fato de requerem maior

tempo de execução, havendo a necessidade de ocorrem em horários alternativos aos das aulas nas escolas, o que implica no deslocamento do aluno sem a anuência da escola.

Os resultados evidenciaram a necessidade de envolver professores da educação básica na escolha dos temas a serem trabalhados pelo CDC e, que preferencialmente, estes

temas sejam incluídos em seu planejamento de aulas daquele ano, seja na forma de palestra, oficinas ou mini-cursos, garantindo assim uma parceria mais eficaz entre a

universidade e a educação básica, na busca da melhoria da qualidade do ensino de ciências nestas escolas.
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