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RESUMO

Com o principal objetivo de promover atividades que maximizem a aprendizagem de comportamentos de sustentabilidade ambiental em crianças, o projeto de extensão Cuca

Verde foi iniciado em abril de 2015, pautando-se na ação transformadora da universidade junto à comunidade infantil. Neste projeto, que estende-se por 2016, as ações

intervencionistas objetivam incentivar o despertar da consciência ambiental e do consumo adequado entre os pequenos cidadãos e promover reflexão sobre sua relação com a

natureza e com a sociedade. As ações intervencionistas são desenvolvidas em instituições parceiras (escolas de ensino infantil e fundamental de Ituiutaba-MG) e realizadas no

formato lúdico, sendo conduzidas por um grupo de 18 alunos de graduação (Psicologia) que divulgam informações sobre sustentabilidade ambiental e sua importância social. Em

cada escola é oferecido um conjunto de atividades que englobam os principais temas relacionados aos comportamentos sustentáveis: reciclagem, economia de recursos,

reutilização de materiais etc. e são utilizados vários recursos: vídeos, músicas, histórias, encenações, fantoches, materiais reciclável e para colorir. Os principais resultados

qualitativos consideraram a adesão das crianças nas atividades e envolveram maior sensibilização e conscientização, por parte dos pequenos, das classes comportamentais de

sustentabilidade ambiental. Para a formação dos extensionistas, o projeto proporciona oportunidade para aprendizagem sobre planejamento e manejo de contingências

envolvidas na aquisição de comportamentos humanos complexos.
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