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Resumo 

O Curso de Técnico em Meio Ambiente Integrado ao ensino Médio, do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza, em São Paulo, Brasil, integra-se num eixo tecnológico de 

Ambiente e Saúde e procura formar profissionais que colaboram na elaboração de laudos, 

relatórios, estudos e no acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental, 

podendo atuar, ainda, na organização de programas de educação ambiental, de conservação e 

preservação de recursos naturais, de redução, reutilização e reciclagem, entre outras 

competências. Entre as várias componente curriculares do curso, as Práticas de Ciências da 

Terra ocupam 480 horas de formação em sala de aula, distribuídas pelas 3 series. Este estudo 

teve como objetivo avaliar a influência desta componente curricular no perfil de saída do 

curso. Realizou-se um estudo de natureza mista, com recurso a entrevistas e questionários a 

19 professores professores e inquiridos 286 alunos mediante questionário, em 32 unidades 

escolares. A análise dos resultados permitiu identificar alguns problemas significativos 

associados às Práticas de Ciências da Terra: a) falta de abordagem de todos os conteúdos, 

atribuída ao pouco tempo disponível para esta componente curricular e a limitações de 

formação dos docentes; b) práticas pedagógicas limitadas, sem recurso generalizado a 

atividade de campo e de laboratório e a outras técnicas didáticas para o ensino das Ciências 

da Terra. O quadro revelado neste estudo dá conta da limitada influência das Práticas de 

Ciências da Terra no perfil de competências dos alunos do Curso de Técnico em Meio 

Ambiente, obstando, deste modo, a que tenham uma visão integradora dos sistemas da Terra 



e adquiram as competências necessárias para a realização das atividades o curso prevê para 

estes profissionais. 
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