
 

Anais Eletrônico 

VVIIII  EEPPCCCC  ––  EEnnccoonnttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  PPrroodduuççããoo  CCiieennttííffiiccaa  CCeessuummaarr  
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá 

Editora CESUMAR 
Maringá – Paraná – Brasil 

 

 
 

AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL ENTRE ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE 

ASTORGA – PR 
 
 

Lauany Pugina Silva1; Edneia Aparecida de Souza Paccola2 
 

 

RESUMO: A Educação ambiental pode ser definida hoje como um ramo da biologia que tem o objetivo de 
transmitir o conhecimento sobre o ambiente, a fim de ajudar na sua preservação, isso é, formar cidadãos 
com consciência Ambiental. A repercussão deste processo é de suma importância para as gerações atuais 
e futuras, pois visa à sustentabilidade do planeta. Os objetivos deste projeto serão analisar as 
características ambientais do município de Astorga – Pr; avaliar a consciência ambiental dos alunos do 
ensino médio do Colégio Estadual Governador Adolpho de Oliveira Franco e verificar o perfil 
socioeconômico desta população estudada. Estas análises serão feita através de pesquisas na prefeitura e 
na escola pública do ensino médio. Para estas análises serão utilizados métodos como técnicas de leitura, 
interpretação de questionários e confecção do relatório final. Os sujeitos da pesquisa com questionários 
serão todos os alunos presentes no dia da passagem do questionário do ensino médio da rede pública 
estadual do município de Astorga – Pr. A quantidade de alunos é aproximadamente mil, sendo dois 
questionários para cada aluno (Consciência ambiental e socioeconômico), somando um total de 
aproximadamente dois mil questionários.  Os questionários serão passados na escola de sala em sala. A 
pesquisa não expõe o sujeito a qualquer tipo de risco. Os benefícios esperados através da análise destes 
questionários são a conscientização da população estudada referente as questões ambientais e assim 
tornando os alunos agentes ambientais que levarão estas informações a seus familiares e amigos. Espera-
se verificar que os alunos, cidadãos, tenham noção de consciência ambiental, mas demonstrem não dar a 
devida importância às questões ambientais. Pretende – se ainda, após os resultados analisados, planejar 
um trabalho a ser realizado pelo Município e pelo colégio com a finalidade de conscientizar a população e 
os alunos de Astorga. 
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