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“Um novo Mundo só existirá se o
construirmos”

Apresentação
Diante do agravamento da situação socioambiental
contemporânea, procuramos contribuir com os processos formativos
de professores da educação básica para que possam desenvolver
atividades com uma perspectiva interdisciplinar. A situação
socioambiental vigente requer que se discutam os principais
problemas, assim como a necessidade de colaborar com a busca de
alternativas que minimizem ou auxiliem nas soluções dessas
questões, em vista disso elaboramos a proposta do presente curso.
Objetivo geral
Oportunizar um quadro de saberes teórico-práticos que
ampliem a compreensão dos professores da educação básica acerca
da complexidade socioambiental pautada na perspectiva
interdisciplinar do trabalho docente, embasando-os para elaborar e
executar o projeto de Seminário de Educação Socioambiental nas
escolas onde atuam.
.
Objetivos Específicos


Compreender a responsabilidade humana diante da crise
socioambiental, assim como a necessidade de buscar
alternativas a essa situação;



Refletir com os professores sobre o quê/ como realizar o
trabalho de Educação Socioambiental nas diferentes
disciplinas da Escola na qual atuam;



Subsidiar para que os professores possam elaborar o projeto
do Seminário de Educação Socioambiental e executá-lo nas
turmas de nonos anos na com foco na participação dos alunos
no seminário municipal.




Sensibilizar a comunidade escolar sobre a necessidade de ações
responsáveis com a situação socioambiental;
Desenvolver práticas que contribuam para a sensibilização e
formação pessoal.

Público alvo


30 Professores da Rede Pública de Ensino de Santa Maria e Região
Central.

Programa Geral e Cronograma - Carga Horária –
Módulo presencial – 36h
Horário: 8h às 11h30 Local: SMEd – Alamenda Montevideo, 313, Ed.
Sobral Pinto, 1º andar, Bairro - Nossa Sra. das Dores
04/04 Contextualização do Educador Socioambiental - Apresentação e
discussão do programa – Como se inicia um projeto
18/04 Visita de estudo ao Aterro Sanitário
09/05 Concepções e práticas de Educação Socioambiental
23/05 Visita de estudo ao Centro Histórico de Santa Maria
06/06 Elaboração de projeto
27/06 Visita às escolas com boas experiências socioambientais
04/07 Metodologias de educação socioambiental
18/07 Visita de estudo à Corsan
08/08 Mesa Redonda Contextualização dos problemas socioambientais no
Jardim Botânico/UFSM (visita de estudo)
Módulo à Distância – 24h
-Elaboração e execução do projeto
-Leitura complementar
30/08 Seminário Municipal de Educação Socioambiental: Semeando o
Futuro – 12h (Manhã, Tarde e Noite) – Local: EMAI
06/11 Jornada Municipal de Educação Socioambiental – 8h – Local:
Clube Recreativo Dores.

