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Este trabalho faz parte de um projeto vinculado ao Curso de graduação em
Arquivologia e o Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA)
da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) financiado pela CAPES. O
mesmo consiste em um atividade de extensão desenvolvida junto à algumas
escolas da Rede Municipal de Educação de Rio Grande, mais especificamente, o
projeto trabalha com educadores e educandos das turmas de ensino básico das
escolas envolvidas. O cerne das atividades é estabelecer possibilidades de auxilio
para que o tema da Educação Patrimonial e da Educação Ambiental possam ser
desenvolvidos junto às turmas de estudantes desde o início de sua formação
escolar.

A primeira etapa do projeto consistiu basicamente em buscar realizar um
diagnóstico entre as professoras das turmas de ensino básico, no sentido de como
elas trabalham, se trabalham, com o tema da Educação Patrimonial e Educação
Ambiental em suas atividades docentes. Para tal foram realizadas entrevistas
estruturadas no sentido de a partir dos resultados poder pensar a elaboração das
etapas subseqüentes. Como resultado mais evidente após a realização das
atividades, podemos inferir que os temas propostos neste projeto não são tratados
sistematicamente no decorrer das aulas, na maioria dos casos, salvo como temas
que surgem espontaneamente no decorrer das aulas. Podemos perceber, pelo
discurso das professoras envolvidas no projeto, que existe uma grande disposição
das professoras em trabalhar com os temas propostos. Porém, identifica-se uma
carência no que tange a materiais de apoio ou incentivo por parte da própria rede
pública enquanto gestores da educação. Por outro lado, existe também a ausência
de programas de formação nesse sentido, isso identificado pela grande maioria
das educadoras entrevistadas.
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Desta, forma concluímos que para a realização das etapas seguintes do
projeto, que pretendem realizar uma abordagem sobre a temática desenvolvendo
atividades junto aos educandos nas escolas envolvidas, faz-se necessário a
realização de atividades de formação continuada em Educação Patrimonial e
Educação Ambiental, abordando conceitos fundamentais, como Patrimônio
Cultural ( Material e Imaterial ), Patrimônio Natural, as concepções de meio
ambiente e Educação Ambiental. Trabalhando no sentido de fornecer subsídios
para que as professoras possam se apropriar minimamente desses conceitos para
poderem desenvolver e suas atividades docentes, haja vista, que percebemos que
em sua grande maioria esses profissionais não têm conhecimento conceitual
sobre essa temática.

A partir disso desenvolver atividades junto aos educandos e educadoras,
visando estabelecer relações entre os conceitos básicos que envolvem o tema
articulando com a realidade das escolas e dos próprios estudantes.
Potencializando, através do resgate da própria história do lugar onde vivem, a
capacidade de compreensão de sua realidade a partir de um olhar sobre seu
próprio ambiente, entrecruzando conceitos como cidadania, cultura e o próprio
ambiente de convívio como um lugar a ser cuidado. Para tal estamos elaborando
materiais didáticos para desenvolver atividades junto às escolas no sentido de que
essas próprias escolas, seus profissionais, possam se apropriar desses materiais
para que adotem essa temática, sistematicamente, em seu programa, pois,
entendemos que esse projeto têm a responsabilidade de potencializar atividades
que não necessariamente terão fim junto com o projeto, mas que possam
contribuir para o processo de desenvolvimento do ensino no município de Rio
Grande.


