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É indiscutível a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente. Para tanto, os 

indivíduos precisam ser conscientizados e, para que esta tomada de consciência se alastre 

entre presentes e futuras gerações, é importante que se trabalhe a educação ambiental dentro e 

fora da escola, incluindo projetos que envolvam os alunos. Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho é compreender os níveis de cuidado ambiental dos estudantes do ensino médio do 

Centro Educacional Maria Milza. Este trabalho é de abordagem quali-quanti que envolve uma 

amostra de 75 estudantes do ensino médio do Centro Educacional Maria Milza, e ainda conta 

com um instrumento de coleta questionário fechado, com 10 questões, em que as mesmas 

foram processadas no Microsoft Excel 2013 para a tabulação e análise dos dados. De acordo 

com os dados obtidos, verificou-se que 71 pessoas conhecem as práticas para preservação do 

meio ambiente; 69 pessoas sabem o que é coleta seletiva; entretanto somente 25 pessoas a 

praticam pouco, comparada a 50 pessoas que não praticam esse ato. Foi observado que a 

maioria das pessoas desconheciam maneiras efetivas para preservar o meio ambiente. Isso 

demonstra o quanto o conhecimento em relação ao meio ambiente faz falta no cotidiano e o 

quanto é importante que este assunto seja abordado diariamente nas escolas. Dessa forma, 

justifica-se a pesquisa realizada, fazendo-se importante para que os alunos possam construir o 

conhecimento necessários para a conscientização e modificação de atitudes e comportamentos 

que poderão resultar na preservação e recuperação do meio ambiente de forma mais eficaz. 
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