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Introdução: O presente trabalho é parte integrante do Programa do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social (FNHIS) desenvolvido pelo Governo Federal através da
Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano e da Fundação Geraldo Perlingeiro de
Abreu na Escola Estadual Celina Machado, localizada no bairro Santa Terezinha. A
escola atende estudantes residentes dos bairros contemplados pelo programa e, de
acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a Educação Ambiental deve ser
desenvolvida nas escolas por meio de temas transversais de forma interdisciplinar.
Objetivo: Desenvolver atividades interdisciplinares de educação ambiental e educação
sanitária junto aos alunos das series finais do ensino fundamental de acordo com os
parâmetros curriculares. Metodologia: A gincana foi realizada de Março a Agosto de
2012. Foram desenvolvidas seis provas elaboradas pelos alunos extensionistas em
conjunto com o corpo docente da escola, abordando temas relacionados à educação
sanitária e educação ambiental, educação patrimonial e educação para a saúde. Os
alunos se organizaram em quatorze equipes, sendo uma equipe por turma. Cada prova
foi distribuída as equipes e apresentada à comissão organizadora da gincana com prazo
de uma semana para o seu desenvolvimento. As apresentações das provas foram feitas
em horários de aula e em dias alternados da semana a fim de não prejudicar as
atividades escolares. Resultados: O cronograma de trabalho prevê ações até agosto de
2012, portanto os resultados apresentados são preliminares. Foi observado um bom
nível de envolvimento de professores e alunos nas atividades propostas. A Gincana
proporcionou o estreitamento das relações professor-aluno, aluno-aluno e
aluno-comunidade. As provas propostas oportunizaram o desenvolvimento de
habilidades de negociação, organização, trabalho em equipe, pesquisa, sistematização
de idéias entre outras. A prova de arrecadação de materiais recicláveis apresentou uma
nova e excelente fonte de renda extra não só para a escola como também para as
famílias. A prova de levantamento de documentação e dados históricos levou os alunos
a um maior conhecimento do processo de formação dos bairros e implantação da
escola. A semana da limpeza auxiliou no desenvolvimento da percepção de bem estar
proporcionada por um ambiente limpo e harmonioso. As provas recreativas e
esportivas da Semana do Estudante auxiliaram na melhoria da auto-estima e
proporcionaram divertimento com a disciplina. O encerramento da gincana contou
com a participação da comunidade onde foi possível constatar que o aprendizado
através de atividades lúdicas se torna mais prazeroso e mais eficiente. Conclusão:
Podemos concluir que, através de atividades lúdicas realizadas de forma simples e
interdisciplinares, é possível explicitar a interação homem-meio ambiente,
contribuindo para redução da poluição; consolidar a cultura de preservação,
potencializando o exercício de cidadania; promover a saúde nas perspectivas
individual e coletiva, contribuindo para o bem-estar físico e psíquico.
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