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RESUMO

A sala verde “Ambiente e Cidadania” tem como intuito oferecer as escolas de ensinos fundamental e médio atividades como palestras, oficinas e minicursos objetivando expandir

o conhecimento para fora dos muros da instituição. Em maio de 2008, em Passos MG, foi inaugurado o Centro de Ciências “Profª. Sônia Lucia Modesto Zampieron” (CDC), local

onde está atualmente abrigada a sala verde. No inicio do ano, um cronograma é encaminhado para todas as escolas do município, com as atividades propostas para serem

desenvolvidas no decorrer do ano, possibilitando que a escola inclua estas atividades dentro do seu planejamento, ficando a critério da escola o local, podendo ser nas

dependências do CDC ou na própria escola. Dentre as propostas oferecidas, uma delas é a oficina de Contação de História. A Contação de histórias é um auxilio na pratica

pedagógica, na educação infantil. As narrativas estimulam a criatividade e a imaginação, facilitam o aprendizado, incentivam o prazer pela leitura, trabalham o senso crítico, o

faz-de-conta, as brincadeiras, valores e conceitos, trabalham e colaboram na formação das crianças. Durante esta oficina é contada uma história, sem citar o final, ficando este

por conta dos alunos. Ao final de tudo, de acordo com a faixa etária, atividades são propostas, como elaboração de desenhos, histórias em quadrinhos e narração dos fatos

ocorridos na história contada. Este ano, esta oficina abrangeu 20% do total das atividades desenvolvidas no primeiro semestre, atingindo um público de 130 alunos. A idade

média dos participantes variou entre sete e doze anos. Observou-se que atividades realizadas no CDC tiveram maior sucesso, evidenciando a importância do ambiente na

expansão da criatividade destes estudantes. É urgente e notório que as escolas devam modificar sua maneira de ensinar passando por um processo de reformulação, para

proporcionar aos educando experiências mais interativas e agradáveis à aprendizagem, tendo como protagonista o professor.
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