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RESUMO

De acordo com as pesquisas a importância de se trabalhar a Educação Ambiental com conceitos e metodologias diferentes nas escolas possui um potencial transformador de

atitudes e hábitos que contribui para a preservação do meio ambiente garantindo assim uma melhoria de qualidade de vida das pessoas (BARBOSA, 2011).

Nesse sentido, o objetivo desse projeto de extensão é contribuir para a formação de cidadãos conscientes frente à preservação do meio ambiente, através de uma Educação

Ambiental mais significativa.

O referido projeto está sendo desenvolvido na Escola Municipal Machado de Assis, localizada na cidade de Ituiutaba-MG. A metodologia utilizada de início foi um diagnóstico

junto aos alunos dos nonos anos, que contou com a aplicação de um questionário semiestruturado e rodas de conversa. Posteriormente, foi desenvolvida a fase de

conscientização, em que foram utilizadas algumas estratégias como os filmes, A História das Coisas e A Ilha das Flores. Após a exibição dos filmes foi aplicada a Dinâmica da

Batata Quente para promoção de um debate coletivo. Foi oferecida aos alunos uma palestra educativa com uma ambientalista local e duas visitas técnicas, uma à Coopercicla

(Cooperativa de Reciclagem) e a outra, ao Aterro Sanitário. E, para a culminância serão feitas as intervenções através de oficinas de reciclagem e preparo de alimentos com as

partes dos vegetais pouco utilizados pela nossa cultura alimentar. Inclusive, a Oficina de Sabão Ecológico já foi executada. O que se percebe até o presente momento, que todas

as pessoas assistidas por este projeto estão demonstrando maior conscientização acerca da necessidade de se utilizar os recursos naturais de forma racional. Vale ressaltar que

este projeto está estimulando a prática da interdisciplinaridade na escola e que tem contribuído com a disseminação do compromisso das universidades públicas, através do

exercício pleno de ensino, pesquisa e extensão.
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