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O Parque Estadual Dunas de Natal é um dos poucos resquícios de mata Atlântica em meio à
região metropolitana e segunda maior unidade urbana de conservação ambiental do país. Em seu
entorno localizam-se os bairros de Nova Descoberta, Capim Macio, Tirol e Mãe Luiza, os quais
exercem frequente pressão à área de conservação. Devido às modernidades do estilo de vida
atual, questões essenciais referentes ao meio ambiente, sustentabilidade e qualidade de vida são
esquecidos e dificilmente relacionados aos conteúdos abordados em sala de aula. Este trabalho
teve como objetivo ensinar a alunos do ensino médio, especificamente do segundo ano, o
assunto de botânica (divisão do reino dos vegetais) no contexto da diversidade da Mata Atlântica
e suas espécies nativas do Rio Grande do Norte de forma prática, utilizando a própria unidade de
conservação da cidade como espaço não-formal de ensino, a fim de relacionar melhor o contexto
curricular com o cotidiano dos jovens. Fizeram parte da metodologia de ensino uma palestra ao
ar livre, evidenciando aos alunos a sua inserção como seres vivos no ambiente; trilha
interpretativa desde a área de mata Atlântica protegida até as dunas da Via Costeira de Natal,
onde foi possível que os jovens se familiarizassem com espécies nativas da nossa região,
conhecendo sua importância na manutenção do clima. Os resultados da análise desse trabalho e a
avaliação aplicada aos jovens, sobre a percepção ambiental dos estudantes do segundo ano estão
em andamento. 

Palavras-chave: ensino não-formal, mata Atlântica e Parque das Dunas

1 Curso de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
graviola21@yahoo.com 

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


