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Introdução: O presente trabalho consiste em apresentar parte das atividades
desenvolvidas do Programa de Iniciação à Docência, curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas do Unileste. As intervenções realizadas pelos alunos na Escola
Estadual João XXIII, permitiram conhecer o Projeto Político Pedagógico e Regimento
Escolar, sendo estes documentos essenciais para se planejar ações como o projeto
“Educação Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Escola Estadual João
XXIII, Ipatinga – MG”. Pretende-se que o trabalho contribua para estimular a reflexão
e a mudança dos hábitos de toda a comunidade escolar, além de aperfeiçoar e preparar
o licenciando para o cotidiano escolar. Objetivo: Possibilitar aos bolsistas conhecer a
realidade da Escola João XXIII através da inserção e integração numa perspectiva não
linear, contínua e reflexiva, com vistas à valorização do trabalho coletivo no ambiente
escolar, considerando o contexto sociocultural, ampliando a visão referente à
comunidade escolar, para além dos muros da escola. Metodologia: Para a realização
dos trabalhos na Escola Estadual João XXIII os bolsistas analisaram o Projeto Político
Pedagógico, regimento Escolar e caracterização dos espaços escolares. Reuniões com
coordenação e bolsistas foram realizadas semanalmente para discussão de estudos
pertinentes aos temas. Conhecendo a realidade da escola, foi realizado o projeto
denominado “Educação Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Escola
Estadual João XXIII, Ipatinga – MG”, projeto este que visa auxiliar na implementação
das diretrizes propostas no projeto político pedagógico da Escola Estadual João XXIII.
Resultados: As ações realizadas pelos bolsistas, licenciandos em Ciências Biológicas
do Unileste, durante o desenvolvimento da primeira etapa do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID resultaram na elaboração de uma proposta de
ação, a ser realizada no segundo semestre de 2014, na Escola Estadual João XXIII em
Ipatinga-MG. A proposta denominada “Educação Ambiental e Gerenciamento de
Resíduos Sólidos na Escola Estadual João XXIII, Ipatinga – MG” foi elaborada pelos
bolsistas do PIBID com auxílio da professora da escola onde o trabalho será realizado.
Este projeto ajudará na implementação do projeto político pedagógico da escola, tendo
a importância de despertar a percepção ambiental nos alunos, a consciência ecológica,
a capacidade de trabalhar em grupo, de socialização na escola e na comunidade,
demonstrando a importância do reaproveitamento e descarte correto dos resíduos
sólidos com vistas à preservação ambiental e a redução de impactos ambientais
negativos. Envolver os atores da escola, alunos e funcionários, bem como seus
familiares é fundamental para difundir a educação ambiental, de modo a sensibilizar e
informar a todos os envolvidos contribuindo para estimular a reflexão de questões
socioambientais e a mudança de hábitos na sociedade. Conclusão: Por Através da
realização das atividades  observa-se que projetos que envolvam participação dos
familiares dos estudantes proporcionam a interação entre os atores da escola. Conhecer
a realidade da escola, as concepções pedagógicas são importantes para a construção de
propostas inovadoras. Tais experiências trarão aos graduandos aperfeiçoamento,
preparando-os para aprática.
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