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RESUMO

A presença de árvores inseridas nos espaços edificados das cidades proporcionam inúmeros benefícios à população. Contribuem para a estabilidade climática, para a melhoria

do ar, além de influenciar na redução da poluição sonora e visual e na saúde física e mental da população. Tendo em vista a importância do verde urbano e a falta de valorização

deste, foi elaborado o projeto de extensão “Educação ambiental: A importância da arborização urbana” que visa utilizar a educação ambiental como ferramenta para a

sensibilização dos alunos de uma escola pública em relação à importância da arborização urbana para a qualidade de vida na cidade. O projeto consistirá da realização de

palestras na escola “Escola Estadual Monsenhor Alfredo Dohr”, em Lagoa da Prata/MG. Estas palestras buscam levar aos alunos informações sobre as técnicas de plantio e de

condução das árvores da arborização urbana. O projeto encontra-se me fase inicial de implantação, inicialmente foi realizado um levantamento de informações sobre a

arborização e sua importância. Após este período de pesquisa foi elaborada, com os dados e informações levantados anteriormente, uma apresentação no software Microsoft

PowerPoint® que será usada nas palestras. A elaboração da apresentação teve o auxílio da Agência Experimental do curso de Comunicação Social (Agência 3 Mil e Um). Neste

período foi realizada a sensibilização e mobilização dos professores e alunos da escola envolvida, bem como, o planejamento e organização das ações junto à direção da escola.

Após a realização das palestras os alunos serão levados para um plantio guiado de mudas nativas na qual novamente serão destacados os conceitos anteriormente trabalhados

na palestra. Trabalhos de extensão que buscam sensibilizar a população são importantes, pois, com pequenas ações a população consegue compreender, expandir conceitos e

adquirir conhecimentos sobre o tema trabalhado. Além de proporcionar a interação do social e do institucional em diferentes dimensões. 
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