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RESUMO

No atual projeto de pesquisa e extensão, realizada com alunos da Comunidade rural de Conceição. O objetivo do mesmo é uma ampla análise do espaço geográfico do alunato

do Ensino Médio, buscando a interpretação da influência social, cultural e físico. Ao mesmo tempo, o projeto busca intervir além deste espaço, em um formato de extensão,

promovendo, sociabilizando na busca de implantar a educação ambiental de uma forma que possa colaborar na formação socioambiental. O objetivo do projeto, é utilizar uma

metodologia baseada na elaboração de textos em três formatos: escrita, desenho e fotografia. Tais objetivos específicos abrangem o foco norteador do presente projeto, que

consiste em construir uma conscientização mobilizadora da sociedade e na interpretação dos textos obtidos no desenvolvimento do projeto. Deste modo, o projeto busca analisar

e diagnosticar a dinâmica do homem no meio e sua influência no mesmo, sob a percepção dos alunos. Tendo isto, com as ferramentas utilizadas, ter uma interpretação da

realidade socioambiental da sua região, dessa forma, fomenta-se a inserção do alugo de graduação na pratica pedagógica no cotidiano escolar. Através da parceria com a

Universidade, torna-se, um coadjuvante importante na construção do conhecimento aprofundado e específico, através da análise da teorização e aplicabilidade da prática. Ao

desenvolver e expor sobre seus espaços, percebe-se a preocupação com o meio e a necessidade de buscar alternativas de intervir positivamente na influência do homem no

meio. Nos textos percebemos uma preocupação quanto a adaptação do homem no meio agrícola, afim de compreender esta dinâmica. Concluindo, os alunos participantes no

projeto, buscam medidas sustentáveis, com o objetivo de diminuir e equilibrar os impactos causados no meio. Além disso, o projeto busca, apresentar para os alunos, um outro

conceito de meio ambiente, ao qual se baseia, ao homem inserido no meio, independente em sua participação neste.
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