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RESUMO

O uso de diferentes recursos de apoio na escola, especialmente os utilizados para divulgar o ensino de ciências, como documentários e jogos educativos, pode despertar maior

interesse e motivação nos alunos. Trazer algo novo à rotina da sala de aula de forma a aproximar o assunto trabalhado de suas relações cotidianas pode ser muito produtivo.

Utilizado de maneira oportuna, o documentário, por exemplo, desenvolve seu papel como elemento contextualizador no ambiente escolar e em um dado momento pode permitir

que o assunto abordado na aula e as atividades cotidianas dos alunos se aproximem, de forma a fazer mais sentido para eles. Assim objetivou com o trabalho promover reflexões

e criar possibilidades de integração entre o conhecimento escolar e a vida cotidiana através da utilização de documentários com a temática sustentabilidade. O trabalho vem

sendo realizado com alunos dos 6º e 7º anos, da E. E. Pedro II, Belo Horizonte-MG. Junto com as professoras de Ciências se propôs trabalhar questões sobre sustentabilidade

em função deste ser tema do Projeto Feira de Ciências da Escola, que ocorrerá em novembro. As sessões de cinema socioambiental contaram com o curta: "Já estamos

Reinventando", neste curta aplicou-se a dinâmica "O óculos da Sustentabilidade", também usou-se o curta "A História das Coisas" e através de um roteiro de discussão os alunos

tem participado ativamente demonstrando cada vez mais sua compreensão sobre as temáticas, as sessões de cinema foram animadas com pipoca. O trabalho vem permitindo

discussões enriquecedoras com os sujeitos (alunos) cidadãos pois estas atividades tem reforçado a necessidade de pensar e agir sustentavelmente, sendo isto demonstrando

nas falas e atitudes dos alunos pela Escola. Estes documentários ambientais tem sido capazes de ampliar a visão de mundo dos alunos, principalmente quando aplicado a

resolução de uma situação problema em relação ao tema sustentabilidade.
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