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Objetivo: Explicitar a importância da continuidade das ações educativas desenvolvidas
pelo projeto de extensão “Educação ambiental: Proteção das águas superficiais” do
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais – UnilesteMG em relação à formação
dos cidadãos  Metodologia: O projeto de extensão “Educação ambiental: Proteção das
águas superficiais” desenvolve Oficinas Educativas (OF) utilizando-se de dados
concretos obtidos nas atividades de pesquisa do UNILESTE – MG. Realizou-se análise
da Oficina Educativa desenvolvida na formação de 150 discentes da Escola Estadual
Ana Letro  em Timóteo-MG. As atividades foram implementadas por docentes e
discentes do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do UnilesteMG. Durante o
evento foram identificadas as opiniões mais relevantes que os jovens emitiram sobre os
temas abordados. Além disso, foi sistematizada avaliação oral com alguns dos
participantes. Buscou-se a identificação quanto à satisfação, percepção quanto à
relevância dos conteúdos e a disposição para uma atitude pró-ativa em relação à
proteção do meio ambiente. Resultados: A Oficina Educativa discutiu sobre o descarte
adequado do lixo domiciliar, reciclagem e redução do desperdício relativo à água e
energia elétrica. Os discentes se mostraram atentos e concentrados durante a exposição
oral. Verificou-se que ocorreu efetiva participação durante os debates. Um fator
contributivo para este resultado satisfatório referiu-se à utilização de imagens que
explicitavam a degradação ambiental e a importância de gestão pró-ativa em relação à
poluição antropogênica. No entanto, ocorreram algumas queixas relativas às
dificuldades para visualização das imagens. Este fato ocorreu entre os discentes que
ocuparam as posições mais afastadas da tela de projeção. Explicitou-se aí, a
necessidade da realização do trabalho educativo com grupos menores, favorecendo o
debate e a observação dos detalhes pertinentes aos itens abordados. Os depoimentos
coletados após o encerramento da Oficina Educativa denotaram que existiu uma boa
receptividade dos participantes, ocorrendo aproveitamento adequado em relação ao
conteúdo programático. Além disso, houve o reconhecimento quanto à importância do
projeto de extensão. Alguns discentes afirmaram que iriam atuar como multiplicadores
na ação de proteção ambiental. Vale destacar que, visando oportunizar o diálogo
familiar, foram distribuídas para cada um dos discentes lixeiras para uso em veículos
que deveria ser entregue para o pai ou responsável. Conclusão: Os achados deste
estudo denotaram que as atividades de formação em educação ambiental demandam
continuidade, visando avanços ao nível de conscientização em relação à preservação
dos recursos naturais. Ressalta-se que a participação dos discentes do curso de
Engenharia Sanitária corresponde à vivência prática da teoria escolar. 
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