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Introdução 

 

O Centro de Ciências é um espaço que traz duas vertentes de aprendizagens; trabalhamos 

com educação ambiental, mas os visitantes lá também aprendem um pouco de física com a expe-

rimentoteca. 

O Centro de Ciências faz parte do Circuito Científico Cultural da UNESP/FCT, campus de 

Presidente Prudente, e por isso recebe visitas de escolas, de todas as séries, de comunidades, 

grupos e projetos educacionais. A equipe do projeto “Educação Ambiental e Águas” além de 

atender as visitas que são monitoradas por alunos da geografia, também realizam outras ativida-

des. 

Dentre as atividades, há elaboração de materiais didáticos, que visam sensibilizar as rela-

ções sociedade-natureza, como a produção de maquetes, brinquedos e outros objetos que são 

confeccionados com materiais reutilizados partindo do conceito dos 3 R’s, do qual tomamos co-

mo base para nossas explicações e ações. 

Outras atividades que realizamos, são exposições internas e externas sobre as questões do 

lixo, resíduos sólidos, água e outros temas ambientais específicos; tanto como promover pales-

tras e dar-lhes suporte durante sua ocorrência; entre outros, como a realização de eventos para 

dias específicos como o dia da água, do meio ambiente, combate a poluição, etc. 

 

Justificativa 
 

Discute-se a questão dos problemas ambientais, sobre a água e os resíduos sólidos, fator 

determinante da qualidade de vida em nossos dias, principalmente, a dependência do ser humano 

à natureza, para retirar a matéria prima, e sua reposição.  

Deste modo, abordamos a disposição das águas no mundo, a questão dos tipos de poluição, 

de como podemos economizar e reutilizar recursos naturais, a problemática do lixo na sociedade 

contemporânea, discute-se através do viés da necessidade da reutilização, da redução e da reci-

clagem em nossos dias. 

Para isso, explica-se a diferença entre os 3 R’s (reduzir, reciclar e reutilizar), conceitualiza-

se cada um deles e como é possível adaptar tais táticas, integrando-as ao cotidiano do aluno sem 

que isso atrapalhe seu dia-dia. 

Por isso, é fundamental que o monitor que estiver atendendo as visitas, aborde questões 

como: o uso do solo, a questão da diferenciação da paisagem rural e urbana, a degradação per-
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manente das matas ciliares, a impermeabilização excessiva de algumas áreas de forte urbaniza-

ção e assoreamento dos rios, etc., e aborde também a questão do consumo excessivo e outros 

temas que levam a redução da produção do lixo. 

Então, podemos justificar que o Centro de Ciências tem um papel importante na sensibili-

zação para as questões ambientais, para a comunidade geral, sobretudo, alunos de ensino funda-

mental e médio, pois aborda a realidade que estamos vivendo hoje no mundo. 

 

Objetivos 

 

Examinar a situação ambiental do mundo é uma complexa tarefa; em especial, quando são 

esquecidas pela população, palavras como: sensibilização, conscientização, compreensão, res-

ponsabilidade, competência e cidadania. 

O principal objetivo deste projeto designa-se a construção de tais conceitos entre os alunos 

que visitam o nosso espaço, adotando os resíduos sólidos e as águas como unidades de estudos e 

de atitudes relacionadas com a Educação Ambiental. 

Tendo em vista que a integração aluno-universidade é uma tarefa importante, o projeto in-

tui instigar o aluno sobre a importância da sua participação, visando o Centro de Ciências como 

uma ferramenta simples e didática, no qual há uma abertura ao debate, a fim de incitar no aluno 

seu senso crítico defronte à problemática ambiental. 

Outro objetivo deste projeto é motivar posteriormente, entre os visitantes, discussões sobre 

as questões do problema de contaminação dos solos e da água, dos problemas do lixo e resíduos, 

em especial as questões ambientais relacionadas com a cidade de Presidente Prudente, que estão 

mais diretamente ligadas à realidade deles. 

 

Resultados  

 

Tratando-se de um projeto de extensão, podemos dizer que o Projeto “Educação Ambiental 

e Águas” vêm atingindo seus principais objetivos, pois apresenta visita contínua de diversas es-

colas e recebe inúmeros elogios por partes dos visitantes. 

Também a realização de exposições, que são solicitadas para organizarmos em escolas, na 

participação do grupo na organização de eventos em vários locais além da Unesp, montagens de 

peças de teatro infantil com o CCI-UNESP, e tantos outros resultados que conseguimos devido 

ao trabalho em equipe. 
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Conclusão  

 

O Projeto “Educação Ambiental e Águas” pode então, ser definido como uma porta para o 

aprendizado que parte do que os alunos já trazem consigo de suas experiências pessoais, e que 

irão apreender através de novas visões e conceitos compartilhados neste diferente espaço. 

Também pode contribuir com professores da rede ou escolas privadas, cedendo materiais 

confeccionados pelos estagiários. Além da contribuição de participar em eventos, cedendo a e-

quipe e materiais, e realizar diversas atividades na cidade. 

Portanto, acredito que nosso trabalho tem sido reconhecido e apreciado por diversos seto-

res, como a própria universidade, as escolas que conhecem nosso trabalho, a mídia local, e os 

segmentos ambientais como a Secretaria do Meio Ambiente. E isto é o que nos move. 
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