
 

 

 

                                                                

 
 

 ESPAÇOS EDUCATIVOS
VOLTADOS À PRESERVAÇÃO
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RESUMO  

A questão ambiental emergiu na metade do século passado, a partir da percepção da 
degradação ambiental provocada por atividades antrópicas, tais como a industrialização 
globalizada, em prol da geração de bens de consumo as custas da exploração e detrimento
dos recursos naturais e das desigualdades sociais. Em vista dos impactos ambientais 
gerados pelas atividades humanas se fez necessário a criação de Políticas Públicas focada 
no desenvolvimento sustentável, visando, de acordo com o relatório da ONU: Nosso 
Comum, de 1987, o desenvolvimento econômico e social sem extrapolar a capacidade de 
suporte dos sistemas naturais, de modo a garantir sua qualidade para as atuais e futuras 
gerações. Os recursos hídricos são indispensáveis a todas as formas de vida,
para atender seus múltiplos usos aos seres humanos, sendo necessário seu planejamento e 
gestão de forma racional, posto que atualmente apenas 0,02% de toda a água do planeta 
pode suprir as necessidades humanas. Em meio a esta conjuntura, é indi
processo de conscientização da população por meio da educação ambiental, sendo 
ferramenta primordial para a gestão e o planejamento ambiental. Tal ferramenta proporciona 
a compreensão das consequências da ação do homem nas bases de sustentação 
planetárias, modificando o relacionamento do ser humano com seu meio local e global. Para 
que traga resultados satisfatórios, as ações de educação ambiental necessitam proporcionar 
às pessoas o entendimento do grau de transformação que proporciona ao meio,
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gestão de forma racional, posto que atualmente apenas 0,02% de toda a água do planeta 
pode suprir as necessidades humanas. Em meio a esta conjuntura, é indi
processo de conscientização da população por meio da educação ambiental, sendo 
ferramenta primordial para a gestão e o planejamento ambiental. Tal ferramenta proporciona 
a compreensão das consequências da ação do homem nas bases de sustentação 
planetárias, modificando o relacionamento do ser humano com seu meio local e global. Para 
que traga resultados satisfatórios, as ações de educação ambiental necessitam proporcionar 
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degradação ambiental provocada por atividades antrópicas, tais como a industrialização 
globalizada, em prol da geração de bens de consumo as custas da exploração e detrimento 
dos recursos naturais e das desigualdades sociais. Em vista dos impactos ambientais 
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ferramenta primordial para a gestão e o planejamento ambiental. Tal ferramenta proporciona 
a compreensão das consequências da ação do homem nas bases de sustentação 
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individual quanto coletivamente, tornando
hidrográfica em que se inserem, sendo imprescindível a participação de todos os setores da 
sociedade nos processos decisórios acerca das ações que impactam os recursos
Dessa forma, este trabalho teve por objetivo levantar os resultados qualitativos e 
quantitativos da análise dos professores da rede pública de ensino sobre as ações de 
educação ambiental realizadas durante as visitas monitoradas na nascente loca
um parque urbano na cidade de São José do Rio Preto (SP). Esta visitação visa a 
conscientização dos alunos sobre a preservação dos recursos hídricos. A metodologia 
utilizada, se deu por meio da aplicação de um questionário para 22 professores da 
Municipal de Ensino, contendo 6 perguntas. Este questionário foi aplicado com o intuito de 
verificar a percepção dos professores sobre a proposta da visita monitorada e a inserção 
dos conteúdos ambientais. Os resultados demostraram que as avaliações f
em relação as visitas no Parque, salientando a efetividade das ações de educação 
ambiental. Todos os professores que participaram da visita monitorada e responderam o 
questionário, aprovaram o Programa em 100%.  Foi avaliado como bom o conhecimento do 
monitor; a clareza da exposição dos assuntos; disciplina dos alunos durante as atividades; 
tempo de percurso, além da proposta/assunto relacionado aos recursos hídricos. De forma 
geral, conclui-se que as práticas educativas articuladas com a Educação Ambiental não 
devem ser vistas como um adjetivo, mas como parte de um processo educativo que reforce 
o pensar da educação, orientado para a reflexão do tema num contexto de crescente 
insegurança e incerteza, face aos riscos produzidos pela sociedade global.
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individual quanto coletivamente, tornando-as corresponsáveis pela gestão da bacia 
hidrográfica em que se inserem, sendo imprescindível a participação de todos os setores da 
sociedade nos processos decisórios acerca das ações que impactam os recursos
Dessa forma, este trabalho teve por objetivo levantar os resultados qualitativos e 
quantitativos da análise dos professores da rede pública de ensino sobre as ações de 
educação ambiental realizadas durante as visitas monitoradas na nascente loca
um parque urbano na cidade de São José do Rio Preto (SP). Esta visitação visa a 
conscientização dos alunos sobre a preservação dos recursos hídricos. A metodologia 
utilizada, se deu por meio da aplicação de um questionário para 22 professores da 
Municipal de Ensino, contendo 6 perguntas. Este questionário foi aplicado com o intuito de 
verificar a percepção dos professores sobre a proposta da visita monitorada e a inserção 
dos conteúdos ambientais. Os resultados demostraram que as avaliações f
em relação as visitas no Parque, salientando a efetividade das ações de educação 

Todos os professores que participaram da visita monitorada e responderam o 
questionário, aprovaram o Programa em 100%.  Foi avaliado como bom o conhecimento do 
monitor; a clareza da exposição dos assuntos; disciplina dos alunos durante as atividades; 

de percurso, além da proposta/assunto relacionado aos recursos hídricos. De forma 
se que as práticas educativas articuladas com a Educação Ambiental não 

devem ser vistas como um adjetivo, mas como parte de um processo educativo que reforce 
o pensar da educação, orientado para a reflexão do tema num contexto de crescente 
insegurança e incerteza, face aos riscos produzidos pela sociedade global.
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