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CONTEXTUALIZAÇÃO
Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura para controlar

insetos,  doenças,  ou  plantas  daninhas  que  causam danos às  plantações.  No entanto,
 utilização destes produtos não apenas é responsável pela contaminação ambiental como
também é a fonte primária de muitos problemas de saúde pública. 

O  modo  de  ação  do  agrotóxico  no  ambiente  em que  é  utilizado  é  bastante
complexo. Ao utilizar um agrotóxico no meio, independente do modo de aplicação, há
uma alta taxa de probabilidade deste afetar negativamente o solo e as fontes hídricas
próximas,  assim como outras  formas de vida.  Algumas  das  principais  causas  de tal
consequência estão relacionadas aos ventos e ocorrência de chuvas, que promovem a
deriva, a lavagem das folhas tratadas, a lixiviação e a erosão. Além disso, qualquer que
seja o caminho percorrido e os danos causados pelo agrotóxico no meio ambiente,é
indiscutível que os seres vivos serão afetados.

Sendo assim o plantio orgânico ainda é a melhor opção. A  agricultura orgânica
como o sistema de produção que evita ou exclui completamente o uso de agrotóxicos,
fertilizantes, reguladores de crescimento, etc. Apesar de seus inúmeros benefícios, ainda
é  vista  com  algum  preconceito,  visto  que  é  um  método  relativamente  novo  e  a
comunidade em geral não possui informações ou conhecimento sobre. Tendo isso em
consideração, é fundamental que o processo de sensibilização e conscientização ocorra
já nas salas de aula, visando formar cidadãos mais conscientes.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 Compreender o perigo da utilização desenfreada de agrotóxicos;


CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
 Quais as toxinas mais perigosas;
 Qual impacto ambiental é causado pelo uso de agrotóxicos;
 Quais os riscos à saúde humana provenientes dos agrotóxicos.

     
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Aula expositiva dialogada;
 Apresentação de vídeo.
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REGISTRO DA ATIVIDADE 



No dia 06 de setembro de 2017 foi realizada uma aula sobre o uso desenfreado
dos  agrotóxicos  na  turma  1ºB  da  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  XV  DE
NOVEMBRO, na qual os alunos puderam saber um pouco mais sobre o causado pelos
agrotóxicos e esclarecerem dúvidas sobre o tema abordado.

  

(Figura 1: Bolsista realizando explanação teórica)

           (Figura 2: Alunos assistindo ao vídeo apresentado)


