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RESUMO

O processo educacional tem em suas etapas, muitos problemas na
relação com os alunos, o educador tem em sua experiência diária
inúmeras situações em que deve aplicar metodologias não-convencionais,
para que assim consiga contornar os problemas enfrentados em sala de
aula. Uma destas metodologias que pode ser usada em sala de aula é o
uso de mídias para envolver os educandos no tema abordado. Um
processo educacional eficaz é o objetivo do educador, mas durante as
etapas deste processo, inúmeras vezes o educador necessita de
abordagens diferenciadas, para que consiga otimizar seus processos. O
ensino escolar tem função elementar na manutenção da saúde social,
através dela podemos aprimorar e abranger assuntos básicos que dizem
respeito a saúde humana na sociedade. Com intuito de trazer a temática
transdisciplinar que existe entre a educação ambiental e a saúde em
nossa sociedade, trazendo as problemáticas existentes diante da
atualidade de nossa sociedade e a importância social do conhecimento
científico. O material utilizado para a realização deste estudo, foi o
resultado de uma pesquisa em livros, material acadêmico, internet,
palestras, livros, mídias digitais entre outros. Com base nesta pesquisa foi
realizado este estudo onde foi possível alguns resultados e opiniões. Os
meios que atualmente são encontrados para que a transmissão de
conhecimentos sobre a saúde, sejam de certa forma introduzidas na
aprendizagem do estudante no seu processo educacional. No processo
educacional há diversas dificuldades que podem ser encontradas
diariamente, e o docente deve ter uma ampla gama de recursos para que
consiga otimizar sua didática. Ao ter em sua sala de aula uma diversidade
de tipos de educandos, estes com suas respectivas características, de
maneira que precisa lidar muitas vezes com diferentes níveis de
aprendizagem, tendo que assim acompanhar tais níveis, para que assim
consiga abranger todos os alunos e seus diferentes níveis de
aprendizagem. Na atualidade a educação tem papel muito importante
para o ser humano, uma vez que através dela podemos otimizar os
resultados de maneira a assegurarmos uma população mais saudável e
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com menores índices de doenças, sendo este também um cofator que
juntamente com a educação ambiental é de extrema importância na
atualidade. A sociedade atual encontra na escola, não só a base de
conhecimento da sociedade, mas também uma ferramenta para
propagação de regras sociais e manutenção da saúde e bem-estar
humano. Uma vez que a escola se encontra, de certa maneira
sobrecarregada ao ter esta ampla gama de conteúdos e abrangência no
ambiente escolar. Muitos conteúdos de ordem humana que o estudante,
poderia receber em âmbito escolar, são de certa forma repassados para a
responsabilidade escolar.
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