
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: BRUNA THAMIRES ANTUNES MARTINS

TÍTULO: CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA – MG: RESULTADOS PARCIAIS

AUTORES: ALYSSON RODRIGO FONSECA E SILVA, BRUNA THAMIRES ANTUNES MARTINS, BRUNA THAMIRES ANTUNES MARTINS, CATARINA TEIXEIRA, FABRÍZIO FURTADO DE

SOUSA, RAFAEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ALYSSON RODRIGO FONSECA, DÉBORA CHAIA SILVEIRA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAPq

PALAVRA CHAVE: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ESPAÇOS NÃO-FORMAIS, CEA

RESUMO

A educação ambiental é imprescindível para o conhecimento socioambiental, formando cidadãos críticos e com capacidade para atuar positivamente na melhoria de nossa

realidade. O estudo tem como objetivo levantar saberes e conhecimentos sobre a educação ambiental junto aos professores e gestores educacionais das escolas municipais e

estaduais de Itaúna – MG, visando a utilização destas informações para uma maior aproximação com o Centro de Educação Ambiental – CEA, além de avaliar a potencialidade

dos espaços não-formais de educação. A coleta de dados está sendo realizada por meio de visitas dos professores e gestores ao CEA, através de discussões/debates sobre a

temática de Educação Ambiental. Todas as discussões estão sendo gravadas para posterior análise, sendo também utilizado um diário de campo para anotações

complementares. Para a análise das informações, a discussão/debate e o diário estão sendo transcritos e submetidos à metodologia de Análise de Conteúdo. Como o estudo

ainda está em andamento, a primeira fase compreendeu o planejamento e o levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser trabalho, além do contato realizado com as escolas.

Embora os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN propõem a execução do ensino da Educação Ambiental de modo transversal, onde todos os professores, em suas

respectivas disciplinas devem trabalhar essa temática, foi possível perceber que os professores ainda consideram este ensino uma responsabilidade dos professores de

Ciências/Biologia e Geografia, sendo que a maioria dos professores que aceitaram o convite lecionam estas disciplinas. Espera-se que esta pesquisa propicie uma maior

aproximação dos educadores com o CEA, visando gerar informações e ações a fim de promover uma educação ambiental crítica que ultrapasse os muros escolares, através da

utilização de espaços não-formais como apoio às instituições de ensino.
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