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As áreas do município de São João del
diz respeito a solo e vegetação, fato facilmente verificável na quantidade de
voçorocas presentes na paisagem do município. Formar cidadãos sensibilizados
com a questão ambiental, é uma forma de manter a sustentabilidade dos
principalmente em áreas vulneráveis como as do município em
projeto visa despertar uma visão crítica ambien
Escola Briguenthi Cezari, utilizando como ferramenta de ensino, a
maquetes. Durante a montagem das maquetes, questões
degradação do solo e vegetação do município de São João
trabalhadas, utilizando as leis do Código Florestal. Com auxílio
construídas duas maquetes, sendo uma ilustrando uma
outra mostrando a paisagem degradada. Ao final, as
feira de ciência da escola.  
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As áreas do município de São João del-Rei são extremamente degradadas no
diz respeito a solo e vegetação, fato facilmente verificável na quantidade de

paisagem do município. Formar cidadãos sensibilizados
com a questão ambiental, é uma forma de manter a sustentabilidade dos
principalmente em áreas vulneráveis como as do município em
projeto visa despertar uma visão crítica ambiental nos alunos do oitavo
Escola Briguenthi Cezari, utilizando como ferramenta de ensino, a
maquetes. Durante a montagem das maquetes, questões 
degradação do solo e vegetação do município de São João

das, utilizando as leis do Código Florestal. Com auxílio do bolsista serão 
construídas duas maquetes, sendo uma ilustrando uma paisagem preservada e 
outra mostrando a paisagem degradada. Ao final, as maquetes serão expostas na 
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Rei são extremamente degradadas no que 
diz respeito a solo e vegetação, fato facilmente verificável na quantidade de 

paisagem do município. Formar cidadãos sensibilizados 
com a questão ambiental, é uma forma de manter a sustentabilidade dos ambientes, 
principalmente em áreas vulneráveis como as do município em questão. Este 

tal nos alunos do oitavo ano da 
Escola Briguenthi Cezari, utilizando como ferramenta de ensino, a montagem de 

 relacionadas à 
degradação do solo e vegetação do município de São João del Rei, serão 

do bolsista serão 
paisagem preservada e 

maquetes serão expostas na 


