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RESUMO

O Projeto "Curta o meio ambiente" visa à sensibilização socioambiental dos estudantes do 6º ano de escolas públicas, do município de Ubá, por meio da exibição de vídeos, em

curta metragem de temas ambientais importantes como desmatamentos, males causados pelo consumismo, poluição da água e reciclagem, mediados por diálogos

transdisciplinares. Pretende-se incitar o olhar cinematográfico dos sujeitos envolvidos no projeto e estimular o uso de diferentes recursos tecnológicos no processo

ensino-aprendizagem. Durante o primeiro semestre, o projeto exibiu as seguintes animações: Pajerama, de Leonardo Cadaval, 2008, 8 min, Velha História, de Claudia Jouvin,

2004, 6 min, Turma da Mônica: um plano para salvar o planeta, de Maurício de Souza, 2011, 26 min. A metodologia previu que a ação extensionista ocorreria em 4 escolas

estaduais de ensino fundamental, atingindo 250 alunos, seguindo um roteiro fixo: exibição do curta; debates sobre os conceitos ambientais veiculados no filme, promovendo e

conscientizando os alunos sobre os pontos negativos do consumismo exagerado; realização de uma atividade avaliativa. Percebeu-se que 100% dos alunos se interessaram

pelos temas propostos, entretanto, a maioria não sabia responder objetivamente questões como o que seria desequilíbrio ecológico. Todos destacaram a importância de a escola

trabalhar temas relacionados ao meio ambiente, mas apenas alguns afirmaram participar de atividades para a conservação da natureza. A desorganização das escolas e a falta

de estrutura para realização de atividades simples como estas ainda são um grande empecilho na execução de projetos desta natureza. Os estudantes se interessaram e

participaram das discussões, comprovando que o uso de diferentes metodologias de ensino aliado às novas tecnologias podem funcionar como catalisadores do processo de

ensino-aprendizagem. 
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