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Resumo: A pesquisa será desenvolvida em Escolas de Educação Básica do município de
Cruz das Almas, BA, tendo como finalidade analisar a prática docente em escolas da rede
municipal em relação à temática Educação Ambiental em disciplinas de Ensino Fundamental
nos anos finais tendo como referências os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998) e
a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA (1999), verificando também o
conhecimento que possuem sobre o assunto e como o recebem nas escolas. A metodologia
baseou-se em pesquisa descritiva, de natureza qualitativa e quantitativa. A presente pesquisa
será realizada em três escolas, onde serão aplicados questionários aos professores, com
perguntas abertas e fechadas, relacionadas aos conceitos, objetivos, abordagens e
desenvolvimento de atividades de educação ambiental no ambiente escolar que serão
respondidas por professores de todas as disciplinas. Após a aplicação do questionário, será
realizada a fase da análise dos dados obtidos durante a pesquisa. Através desta, analisar se a
temática Educação Ambiental é trabalhada de forma significativa pelos professores. Essa
pesquisa é importante porque com os resultados dos dados, terá um retorno acerca da atuação
do professor com o tema Educação Ambiental no município de Cruz das Almas, sobre a
inserção do tema no ensino formal que é aquele que ocorre nos espaços formais de educação.
Neste sentido a realização do presente estudo, fornecerá dados que servirão como base para
intervenções na Educação Básica do município como instrui os documentos oficiais que regem
a Educação Ambiental.
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