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RESUMO

A perturbação do equilíbrio do ecossistema se dá pelo errôneo julgamento a respeito da capacidade da natureza em reverter os danos sofridos (LEAL; MARQUES, 2008).Tendo

em vista as diversas alterações no meio, ações vem sendo tomadas em diferentes instâncias (governamentais e não governamentais), dentre elas a promoção da educação

ambiental no currículo escolar. As atuais demandas ambientais exigem uma abordagem interdisciplinar e aplicada, visto as abrangências biosféricas,econômicas e sociais

(SANTOS;NETO, 2014).

A proposta geral do trabalho de extensão foi a promoção da Educação Ambiental em escolas da rede pública de Ensino médio, aproximando as práticas ambientais à realidade

dos discentes, buscando contribuir para a formação de sujeitos críticos e reflexivos, de forma que os mesmos incorporem e difundam o conhecimento em seu meio de convívio. 

Duas escolas públicas de Divinópolis-MG foram contempladas com as intervenções do bolsista e dos voluntários. Foram ministradas palestras que abordam os temas: Economia

de água, conservação do solo, defensivos agrícolas em alimentos e contaminação atmosférica. O conteúdo das palestras foi avaliado pelo orientador e administradas com auxílio

dos docentes das escolas. As intervenções foram expositivas e práticas, o que possibilitou que os discentes das escolas compreendessem de forma contextualizada os propósitos

de cada tema abordado. Foram mostradas imagens, gráficos e estudos de casos da Região Centro Oeste de Minas Gerais. Foi possível observar o grande interesse por parte dos

discentes, visto que a teoria foi aplicada à realidade. Foram abordadas as causas e consequências dos impactos ambientais no ponto de vista cientifico.

Conclui-se que as intervenções permitiram maior integração da comunidade escolar com os temas ambientais, pois o conhecimento foi construído em conjunto  de forma

contextualizada.
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