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RESUMO

O presente projeto de Pesquisa e Extensão busca compreender a dinâmica do espaço geográfico sob a ótica dos alunos do Ensino Médio da Comunidade rural de Conceição.

Em um primeiro momento serão analisados os dados colhidos através da produção textual proposta aos alunos sobre seus espaços geográficos habitados, focando, a priori, na

influência do social, cultural, econômico e físico deste espaço. No segundo momento do projeto, este se torna extensionista na busca de intervir socioambientalmente na

construção do espaço de pertencimento do aluno promovendo a autoconstrução do espaço geográfico e a manutenção deste através da educação socioambiental. Como

Objetivos da Pesquisa serão analisados os dados colhidos a partir da construção de textos, orientados pelos professores de geografias do Ensino Médio da E. E. E. E. M.

(Conceição). Tendo isso, em seu viés extensionista, o presente projeto busca inserir os alunos de graduação (Geografia e Ciências Biológicas) envolvidos na iniciação a docência

de forma que colabore diretamente com a formação destes. Também será promovido uma intervenção pedagógica na busca de incentivar a noção de pertencimento espacial e

manutenção do espaço cultural, social e ambiental daquela comunidade. A metodologia utilizada se embasa na análise dos textos, escritos, descrições em desenhos e

fotografias, todos produzidos pelos alunos do Ensino Médio. A parceria com a UEMG tonar-se um instrumento eficaz na busca de fazer da sala de aula um campo, também,

científico. Estando ainda em execução, o projeto já desenvolve algumas ações que vem trazendo grandes avanços e resultados. Os desenhos apresentados, assim como os

textos mostram o quanto os alunos nos mostram que seus espaços são compostos principalmente pela ação do homem na adaptação no meio onde este é inserido. O projeto

busca apresentar aos alunos o quanto podemos buscar, através de práticas sustentáveis, o equilíbrio com o meio ambiente.
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