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RESUMO

Observar e rever nossas práticas cotidianas em relação ao consumo de água é importante, mas insuficiente para provocar a mudança necessária sobre a problemática hídrica.

Torna-se importante a conscientização da população quanto à desigualdade existente no uso d’água entres os setores econômicos atuais. Assim, pretende-se trabalhar o tema

com crianças do 5º ano de escolas públicas de Belo Horizonte, tomando como objetivo fazer com que os alunos entendam o conceito de bacia hidrográfica e proporcionar a eles

um melhor entendimento a respeito da gestão hídrica de sua região, como também da crise hídrica. O desenvolvimento do projeto envolve quatro etapas. Na primeira, formação

da equipe, estudou-se o referencial teórico da Educação Ambiental, sendo os principais autores considerados Carvalho (2012) e Guimarães (2000). A segunda etapa, seleção e

observação de escolas, consistiu no estabelecimento de parceria com duas escolas estaduais e início do processo de observação nas mesmas. A terceira etapa, ações

educativas nas escolas, encontra-se em andamento, sendo que o trabalho teve início em uma das escolas selecionadas. Foi elaborado um projeto em conjunto com os

participantes, em que já foram desenvolvidas seis aulas e está prevista uma visita técnica. Ressalta-se que esse projeto será também desenvolvido na outra escola selecionada,

sendo adaptado a sua realidade. A quarta etapa, produção de relatório de extensão, encontra-se também em andamento. O exercício de elaborar projeto, executar aulas,

conhecer o cotidiano da escola e da sala de aula, tem promovido à bolsista uma formação pedagógica mais rica, proporcionando aprendizado prático e contextualizado. A

aplicação desse trabalho de extensão em escolas, além de promover uma integração entre a universidade e a comunidade escolar, tem contribuído para a formação de cidadãos

preparados para uma atuação crítica na sociedade em relação a problemática da água, trazendo um novo conhecimento para a comunidade escolar.
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