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A escola é um dos locais privilegiados para a prática em Educação
Ambiental, que visa a formação de cidadãos conscientes e preparados para
tomar decisões e atuar na realidade socioambiental, com comprometimento
com a vida, com o bem-estar de cada um e com a sociedade, tanto global
quanto localmente. Neste trabalho, realizado com os alunos do 3º ano do
Ensino Médio através de uma metodologia de ensino provocativo, o ponto
de partida foi o ambiente em que o estudante está inserido, a escola, o
bairro e a cidade, partindo de dois momentos que objetivaram caracterizar
as percepções dos alunos quanto aos conceitos ambientais e às práticas em
meio ambiente. No primeiro momento as ações foram desenvolvidas em sala
de aula e, no segundo, por meio de atividades extra-classe em instituições
abertas a visitas. Em todos os momentos os alunos se envolveram em
atividades de pesquisa, integração e participação, o que lhes possibilitou
um conhecimento mais amplo sobre as questões ambientais. A partir dos
dados obtidos constatou-se que a intervenção pedagógica e metodológica
aplicada foi viável, contribuindo, assim, para a reﬂexão, discussão e outros
estudos e pesquisas em Educação Ambiental.
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Perception of environment issues by students of High School

The school is one of the privileged places for the practice in Environmental
Education, which aims at the conscious and prepared citizens’ formation
to take decisions and to act in the socioenvironmental reality, showing
commitment with life, welfare of each one and of the society, considering
a particular place and the world. This work was accomplished with the
students of the 3rd year of High School, through a provocative teaching
methodology, the starting point was the environment that the student
is inserted, the school, the neighborhood and the city. The present work
involved two moments of activities, which aims at characterizing the
students’ perceptions towards the environmental concepts and practices
concerning environment. In the ﬁrst moment, the actions were developed
in classroom. In the second moment, activities extra-class in institutions
opened to visits. During the whole period the students were involved in
activities of research, integration and participation, what made possible
to them an ample knowledge on the environmental subjects. From the
data, it was veriﬁed that the pedagogical and methodological intervention
applied was viable, and it contributes o the reﬂection, discussion and the
other studies and researches about Environmental Education.
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