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Diante do

desconh ecimen to ge nera lizado

do

Planeta Terra, e irnportancia deste

conhecimento para a soc iedade, os al unos do lnstituto de Geoc ienc ias da Univers idade de
Sao Pau lo to maram a iniciativa de traba lhar esses ass untos na Rede Publica de Ens ino
Funda me nta l. N esse se ntido, foi estruturado
Geoc iencias,
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PRODI G EO - Program a de Divul gacao das

qua l conta com apo io finance iro do FCex - Fundo de C ultura e Extensao da

USP. Pretende-se, neste programa, imp lementar uma serie de at ividades referentes

a

d ivulgacao, tanto no ens ino for ma l co mo no info rmal, co m particip acao de alunos do c urso
cle Geo log ia e clo recem -cri ad o curso cle Licen ciatura em Geocien cias e Educacao
Ambie ntal. Inicia lmen te, foi est ruturaclo urn curso de 4 horas, para a lunos de quinta -se rie,
com abordage m cle temas referentes a origem do Universo, do Sistema So lar e do Planeta
Terra e sua d ina mica intern a, relac ion ada a Tect6 nica G loba l, fina lizan do co m ex plicacoes
a respeito cia dinarni ca exte rna (fo rmacao clos so los, erosao e evo lucao cia paisagern). Co m
relacao as roc has , e clacl a enfase aos processos for maclores (mag matico, sed ime ntar e
metamorfico) e nao na class ificacao, como

e co mu me nte

efetuaclo. Ass im,

e apresentado

urn quadro geral do Planeta Te rra, sua subdiv isao intern a e co nst ituicao , acresc ido de

nocoes clo Te mpo Geo log ico, no qual e clem on strado
os impactos pOI' e le ca usa dos, co nduz indo
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surg ime nto recent e clo se r hum ane e

a luno a perceber a necessidad e cle reverter

0

at ua l modelo de desenvo lvimento . Dada a importancia da ag ua para sob revivenc ia da
humani dade, sao tambern abordados os co nceitos de agua subte rranea co m destaq ue para

0

Aqiiife ro G uara ni. Em seg uida, e rea lizada ativida de co m amostras de roc has, apos

e

0

que

feita uma s intese c1 as ideias, para fixacao dos princip ais co nce itos relat ivos aos processos

