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A educação ambiental é, sem sombra de dúvida, essencial na conscientização das

pessoas em relação ao mundo em que vivem para que consigam ter uma melhor

qualidade de vida sem degradar o meio ambiente. Falar sobre educação ambiental

para as crianças do ensino fundamental é muito gratificante pois, elas são curiosas e

participativas, sempre atentas aos novos ensinamentos, tornando-se disseminado-

ras de conhecimentos, aos demais membros da família e da sociedade em geral. Os

projetos de extensão devem estar em sintonia com os diversos segmentos da socie-

dade. Envolver os alunos do IFC dando apoio as escolas municipais ou estaduais

em atividades relacionadas a educação ambiental, estendendo os conhecimentos e

as técnicas, auxiliando  nos problemas locais e participando ativamente das transfor-

mações da sociedade. Aguçar a curiosidade das crianças, torná-las multiplicadoras

das questões e temas ambientais colaborando assim numa conscientização da pre-

servação do meio ambiente. O projeto tem por objetivo auxiliar os docentes da Esco-

la Municipal de Ensino Básico em assuntos relacionados  a Lei 9795/99 de Política

Nacional de Educação Ambiental; colaborar através de palestras que estimulem os

alunos a uma conscientização sobre o meio ambiente e a necessidade do uso racio-

nal dos recursos naturais; colaborar na condução de ações práticas que possibilitem

essa conscientização;  realizar  ações em conjunto  com os professores da escola

para que os alunos sejam disseminadores dos conhecimentos preservacionistas que

colaborem na preservação do ambiente, junto a sociedade onde ele estiver inserido.

No decorrer do projeto diversas atividades serão desenvolvidas para que através de
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ações se mostre as possibilidades de reversão da degradação ambiental e o papel

de cada um na disseminação destes valores.  
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