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RESUMO

Pretende-se com esse trabalho, estimular 60 estudantes das séries iniciais do ensino fundamental, de uma escola,  no município de Barbacena, MG, a adotarem comportamentos

socioambientais que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida, valendo-se de suas experiências dentro do cenário cultural, social e econômico no qual estão

inseridos e auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. A execução das ações será feita em 11 encontros quinzenais, com a presença da professora responsável pela turma e

da equipe executora. No primeiro encontro foi realizado o diagnóstico sobre a percepção ambiental dos estudantes, por meio de um desenho elaborado por eles. Tal processo

pedagógico resume-se a orientar as crianças antes de qualquer estímulo a fazerem um desenho retratando aquilo que pensam sobre meio ambiente. Depois, é feita a análise

deles por meio da identificação de presença/ausência de elementos socioambientais. Cada símbolo desenhado representa um compartimento socioambiental. Este é dividido em

elementos artificiais e naturais. Será analisado também o número de símbolos.  No final do processo as crianças serão convidadas a fazerem novo desenho com o mesmo tema.

A comparação entre os dois desenhos permitirá aferir se houve ou não mudança na percepção ambiental. Em sala de aula os mediadores trabalharam com as crianças utilizando

histórias. A proposta é pautada em uma visão política, crítica e emancipatória de educação ambiental, na ideia de que o aprender e o ensinar se dão em comunidades de

investigação e que as crianças são construtores do seu saber.  Até o presente momento, foi possível perceber  pelas atitudes e relatos do coletivo da escola, que o trabalho é

profícuo, pois as crianças participam ativamente dos encontros e que as ações tem reforçado o aprendizado na sala de aula. Observamos também que para a bolsista, ele

possibilita uma reflexão entre aquilo que vivência no curso e a realidade escolar e também sobre outros aspectos da vida acadêmica.
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