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RESUMO

A estreita relação entre a ciência e sociedade fez com que o ensino de ciências passasse a privilegiar uma abordagem pela qual os aspectos internos à investigação científica

fossem interligados aos aspectos econômicos, políticos e sócio-culturais. Assim os alunos passaram a estudar conteúdos científicos pertinentes a sua capacitação para identificar

e buscar soluções para os problemas relacionados à sua realidade (KRASILCHICK, 2000). E a Educação Ambiental (EA) trata grandes questões atuais entre elas a

sustentabilidade, pois é uma ação educativa, que pretende articular a “esfera educacional e o campo ambiental, dialogando com os novos problemas gerados pela crise ecológica

e produzindo reflexões, concepções, métodos e experiências que visam construir novas bases de conhecimentos e valores ecológicos nesta e nas futuras gerações (CARVALHO,

2008). Objetivou assim com o trabalho colaborar na reflexão teórica-prática crítica da EA na formação do aluno-cidadão nas aulas de ciências abordando o tema sustentabilidade.

O trabalho é feito com alunos dos 6º e 7º anos, da E. E. Pedro II, Belo Horizonte-MG. Complementando o planejamento das professoras de ciências se propôs a trabalhar com o

tema sustentabilidade em função deste ser tema do Projeto Feira de Ciências e será em outubro. As atividades iniciam com dinâmicas intituladas Aquarela na Escola e informes e

discussões teóricas e práticas sobre igualdade socioambiental dos povos, uso sustentável  dos recursos naturais, vida saudável e promoção do bem-estar de todos, também tem

se feito atividades no Parque Municipal Américo Renné Giannetti por meio do Fazendo Ciência no Parque. Vê-se que o projeto tem colaborando na formação destes

sujeitos-cidadãos. A educação tem essencial importância na propagação da sustentabilidade e na condição da população em apontar questões ambientais e de desenvolvimento

de forma a  fortalecer a mudança de hábitos e criar novas atitudes frente as graves crises ambientais vivenciadas atualmente. 
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