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Introdução: Dentre os problemas ambientais que a população do Vale do Aço tem
enfrentado, está a poluição dos recursos hídricos e a manifestação de
caramujos-africanos. Os macroinvertebrados habitam os ecossistemas aquáticos e,
como são sensíveis à contaminação por efluentes, são utilizados como indicadores
biológicos para avaliar a qualidade da água. Outro problema ambiental é a presença do
caramujo-africano, que tem se tornado praga nas cidades, podendo causar danos à
saúde pública. Portanto, surgiu a necessidade de intervenções educativas no âmbito
escolar e na sociedade, visando a conscientização sobre a manutenção da qualidade da
água e o caramujo-africano. Objetivo: Desenvolver palestras e atividades lúdicas para
a população e alunos de escolas da região do Vale do Aço, MG, para a conscientização
e preservação dos recursos naturais, visando promover melhorias na saúde da
população e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas. Metodologia: As
atividades desenvolvidas nas escolas da região foram agendadas de acordo com o
interesse dos diretores. Os acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas realizaram
palestras utilizando-se de conchas e espécimes vivos das espécies de moluscos
terrestres que ocorrem na região, bem como, kits de identificação de bioindicadores de
qualidade da água. Aplicaram também questionários para os alunos. Resultados: As
atividades foram realizadas na Escola Municipal Maria das Graças, Coronel
Fabriciano, (500 alunos), Escola Estadual João XXIII (550) e Colégio Cultivar (86) em
Ipatinga. Também houve a participação no evento, o Empreender Social, Bairro Santa
Cruz, Coronel Fabriciano, com 200 participantes, durante o 2°/2013. No 1°/2014 os
eventos ocorreram no Colégio Padre de Man, Coronel Fabriciano, (34), Escola
Estadual São Sebastião, Timóteo, (150) e no Empreendedor Social, realizado na Escola
Municipal do Novo Tempo, Timóteo, com um publico não estimado. Totalizando
público de 1520 pessoas. Sete alunos do curso Ciências Biológicas participaram da
extensão em 2°/2013 e seis novos alunos participaram no 1°/2014. Durante as
intervenções nas escolas foi constatado grande interação dos alunos e da população na
atividade proposta, expondo suas dúvidas. No momento da apresentação do material
biológico, todos demonstraram um grande interesse e curiosidade. Na medida em que
respondiam os questionários, os alunos obtiveram clareza sobre o tema abordado e
relacionaram o assunto com seu dia-a-dia. Para os acadêmicos, este projeto
proporcionou a ampliação na formação acadêmica, uma vez que os estudantes foram
estimulados a realizar busca bibliográfica para elaboração das apresentações. Outras
contribuições foram o trabalho em equipe dos acadêmicos e socialização dos
conhecimentos científicos. Conclusão: Este projeto de extensão proporcionou aos
alunos e à população esclarecimentos e a elucidação sobre o caramujo-africano e os
organismos bioindicadores de qualidade de água.
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