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O Brasil é o país da megabiodiversidade, abrigando entre 15 e 20% das espécies
 descritas na Terra. Sua flora é a mais rica do mundo e, destaca-se também pelo
 número de espécies da fauna. A cidade de Rio Paranaíba está inserida no Bioma
 Cerrado, uma dos mais ameaçados, e na região, ele está altamente devastado
 devido à intensa produção agrícola. Objetivou-se, com este estudo, conscientizar
 os alunos da única escola de ensino médio do município, Escola Estadual Dr.
 Adiron Gonçalves Boaventura, sobre a importância da conservação da
 biodiversidade local e mundial. Foram ministradas 10 palestras e atividades no
 mês de dezembro de 2010, cujos temas foram: grande biodiversidade que
 compõe o Brasil, biomas brasileiros, a importância da preservação da natureza e
 de seus recursos, unidades de conservação e sua importância, Mata Atlântica e
 Cerrado. Os alunos (369) foram separados por grupos, atendendo, em média, 35
 alunos por vez. Durante as atividades, os alunos foram separados em equipes e
 entregaram-se perguntas sobre conservação da biodiversidade e educação
 ambiental. Cada equipe tinha um tempo de discussão e apresentação das
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 respostas. A participação dos alunos, com perguntas e discussões, do período
 diurno foi maior em relação ao período noturno. Os grupos, no geral,
 apresentaram respostas semelhantes quando se perguntava sobre a importância
 de se preservar a biodiversidade e os problemas ambientais na cidade de Rio
 Paranaíba, ressaltando algumas atitudes que poderiam ser mudadas para
 contribuir na preservação da biodiversidade local e mundial. Verificou-se que
 esse tipo de trabalho é importante para poder provocar nos alunos um momento
 de reflexão sobre algumas mudanças de atitudes e hábitos, necessários à
 conservação da biodiversidade, pois muitos alunos ressaltaram que esse assunto
 é pouco discutido na escola.
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