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Resumo 

 

A água é um abundante recurso natural, porém 
está constantemente sendo degradada pela 
atividade humana. Portando, deve-se prezar por 
mantê-la limpa para o consumo próprio e de 
outras espécies, que dependem dela para 
sobrevivência. Raras são as cidades com 
tratamento de esgoto e, desta forma, grandes 
concentrações de produtos industrializados e 
lixos são liberados em rios ou levados até eles 
devido às enxurradas. O destino incorreto do lixo 
é prejudicial à saúde de pessoas e animais, 
contaminando o solo, o ar e a água. Dessa forma 
o trabalho objetiva uma mudança de conceitos e 
pensamentos dos alunos, referente às questões 
ambientais, de forma a priorizar o bem estar de 
todas as espécies, contribuindo assim para a 



manutenção de um ambiente equilibrado e 
harmonioso, e quando necessário à limpeza e o 
reflorestamento de áreas já degradas pela ação 
do homem, utilizando técnicas de reflorestamento 
preconizadas pelos institutos ambientais.  
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Apresentação 

 

Devido a importância da água na vida do ser humano e de todas as 

espécies, essa unidade didática está relacionada com as questões ambientais de 

manutenção do meio ambiente e a deposição de lixo na natureza, pois esses 

aspectos estão intimamente relacionados com a qualidade de vida das espécies. 

Os produtos químicos, fertilizantes, efluentes urbanos lançados em rios, na 

grande maioria das cidades, a falta de tratamento de esgoto, o problema da não 

reciclagem do lixo são os principais fatores contribuintes para a poluição das águas 

e degradação da natureza.  

A degradação da fauna e da flora está diretamente ligada com a falta de 

cuidado e manuseio do lixo. A importância de manter a mata viva e conservada faz 

com que dinâmicas extraclasses sejam trabalhadas utilizando uma atividade como o 

reflorestamento de mata ciliar em beira de rios e lagos municipal. 

Utilizando jogos didáticos sobre o lixo, que retrate a duração de cada resíduo 

sólido no meio ambiente, trará uma reflexão mais ampla de como esses resíduos 

podem ser devidamente destinados para não prejudicar o meio ambiente.  

Nesse contexto, a educação ambiental, voltada para essas questões, deve 

começar na sala de aula, tendo o professor de ciências como o principal mediador.  

A escolha por alunos do 6º ano foi feita a partir do conteúdo curricular em 

que a turma está inserida. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Material Didático 

 

A Produção Didático - Pedagógica será descrita e sistematizada na forma de 

Unidade Didática. 

 



POLUIÇÃO DA ÁGUA 

 

O meio ambiente é um conjunto de elementos naturais e sociais, o homem 

relaciona-se constantemente com esse meio, podendo gerar prejuízos para a 

natureza, assim, o meio ambiente está sujeito as constantes mudanças das 

populações que interagem com ela, sendo que esses efeitos podem trazer 

malefícios ou não para esse meio. Destaca-se entre os efeitos danosos a 

deterioração dos rios e lagos, a derrubada de árvores, a contaminação dos solos, a 

morte de animais, entre outros. 

A grande oferta fez da água a substância ideal para ser empregada como 

solvente universal na limpeza e transporte de praticamente todos os resíduos 

gerados pelo homem. Ao redor de todo o mundo, as cidades foram se estabelecendo 

e crescendo próximas a grandes cursos d’água. Até os dias atuais, após seu uso 

nas mais diversas atividades, a água ainda é geralmente descartada para o corpo 

receptor mais próximo, muitas vezes sem que passe por qualquer tipo de 

tratamento. Não obstante, é verdadeiro afirmar que o baixo custo associado ao uso 

de enormes quantidades de água tem sido um dos pilares do desenvolvimento da 

sociedade (GRASSI, 2001, p.31). 

Um problema ambiental em destaque, nos países em desenvolvimento, é 

que 95% dos esgotos urbanos são despejados sem tratamento nos rios. O esgoto 

pode trazer malefícios e até causar a morte de espécies que utilizam a água no seu 

dia-a-dia (WRI, 1992).  

Mucelin, Bellini (2008, p.1) atribuem à criação das cidades e ampliação dos 

centros urbanos, como grandes contribuintes para os impactos ambientais 

negativos, pois nestes ambientes urbanos a necessidade da água como recurso 

natural e o exagerado consumo de produtos industrializados são responsáveis por 

boa parte destas alterações. Acrescenta-se a isso a falta de conscientização e 

políticas públicas adequadas. 

Os mesmos autores (2008, p.111) citam, ainda, que o consumo de produtos 

industrializados está relacionado com a grande produção de lixo, que por sua vez, é 

de tal intensidade, que não é possível imaginar uma cidade sem considerar os 

problemas gerados pelos resíduos sólidos. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008) em muitas cidades, esses resíduos são destinados a céu 

aberto nos famosos lixões. Esses lixos, produzidos em grande quantidade, acabam 



por ir parar nos rios e córregos, devido às enxurradas. 

Com a formação dos grandes centros urbanos e a concentração de 

indivíduos nestas áreas, até mesmo por uma questão de ordem logística, houve 

também uma migração enorme de pessoas para estes locais, com necessidade de 

moradia e, por serem menos privilegiados e não terem condições de adquirirem 

terrenos foram ocupando encostas de rios, áreas de preservação, entre outros. 

A problemática ambiental gerada pela exacerbada quantidade de lixo é de 

difícil solução e muito discutida na atualidade, devido a sua importância social, 

econômica, na saúde humana e na vida dos animais. Nas cidades é comum 

observar hábitos de disposição final inadequados de lixo, muitos materiais sem 

utilidades sendo amontoados em lotes baldios, margens de estradas, lagos e rios. 

Como destaca também Mucelin, Bellini (2008, p.113) a disposição inadequada de 

resíduos sólidos em fundos de vale. Essas práticas habituais podem provocar a 

contaminação de corpos d’água, assoreamento, enchentes, proliferação de vetores 

transmissores de doenças, tais como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes e 

ainda destaca-se a poluição visual, mau cheiro e contaminação do ambiente 

(MUCELIN, BELLINI, 2008, p.113). 

Assim, grande parte do lixo jogado em lotes baldios, margens de estradas, 

rios e lagos são transportados pela água das chuvas torrenciais, atingindo os 

córregos e rios que cortam as cidades, causando grandes prejuízos ambientais, tais 

como a morte da fauna e flora, como também o surgimento de doenças na 

população local. 

Sabe-se que determinados materiais levam dias, meses ou até mesmo 

centenas de anos para se decompor naturalmente, contaminando assim o ambiente 

e atingindo diretamente as formas de vida que da água dependem para sobreviver. 

Desta forma, a preservação de ambientes naturais, a recuperação e o 

reflorestamento de áreas degradadas, tornam-se muito importante. 

 

  

 

 



 
www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/decomposicao-do-lixo.php 

 

Observe na figura abaixo as diversas fontes de poluição da água. 

 
http://pifirajo2.blogspot.com.br/2009/05/formas-e-fontes-de-poluicao-da-agua.html 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/decomposicao-do-lixo.php
http://pifirajo2.blogspot.com.br/2009/05/formas-e-fontes-de-poluicao-da-agua.html


VOCÊ SABIA? 

 

Que apenas 3%, 

aproximadamente, da 

água no planeta terra é 

água doce, portanto 

potável para o consumo 

humano, por isso, 

devemos cuidar desse 

bem precioso e que é 

necessário para a 

sobrevivência de todas 

as espécies. 

CUIDE DO SEU MEIO 

AMBIENTE! 

http://proflilian5serie.no.comunidades.net/index.php?pagina=1403716064 

 
Atividade 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atividade 02 

 
 

 

 

 

 

 

PROFESSOR É A SUA VEZ!!! 

Convide um profissional da área ambiental da sua cidade para realizar uma palestra 

para os alunos, de forma a destacar como o meio ambiente da sua região está, a 

importância de pequenas ações para combater a poluição das aguas dos rios, evitando 

o descarte do lixo em lugares indevidos, como também, escoamento de resíduos 

agrícolas. 

Após a palestra monte um questionário para os alunos responderem referente à 

temática Meio Ambiente. 

VAMOS TRABALHAR COM AS TECNOLOGIAS? 

Utilizando o laboratório de informática, realize uma pesquisa sobre o meio ambiente e os 

principais contribuintes para a sua degradação, enfoque nas questões referente à 

poluição da água. 

Esta atividade busca uma construção de conhecimento, desenvolvendo uma consciência 

crítica de preservação, com atitudes ecologicamente corretas para preservar o meio em 

que os alunos vivem. 

 

http://proflilian5serie.no.comunidades.net/index.php?pagina=1403716064


 

  

Aproveitando a pesquisa bibliográfica, os alunos podem confeccionar 

cartazes, os quais podem ser distribuídos na escola para que os demais alunos do 

colégio estejam inteirados com o trabalho desenvolvido, com o objetivo de que todos 

se conscientizem na mudança de atitudes quanto ao descarte do lixo. 

 
Atividade 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÃOS À OBRA!!!! 

Professor verifique algum ambiente na sua cidade degradado pela ação do homem (pode 

ser encostas de pequenos rios). Convide seus alunos para realizar uma limpeza nesse 

ambiente, se necessário, como também o plantio de mudas de árvores nativas, de forma 

a promover a limpeza e o reflorestamento dessa área degradada. 

Nessa atividade peça ajuda para um profissional da área ambiental, o qual contribuirá 

com os conhecimentos de plantio correto das mudas, os quais também podem ser 

retirados da Cartilha das Nascentes Protegidas e Recuperadas, produzida pela Secretária 

Estadual do Meio Ambiente, disponível no link: 

www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Cartilha_nascentesprotegidas.pdf 

Convide o professor de geografia para ir junto nessa atividade, pois pode mostrar aos 

alunos a relação do solo com o meio ambiente. 

 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/corh/Cartilha_nascentesprotegidas.pdf


Atividade 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOGO DA MEMÓRIA 

 

O jogo contará com dois participantes ou mais e um conjunto de 

cartas, as quais terão os versos iguais e os pares correspondentes 

serão identificados com a mesma cor, onde em uma das cartas 

constará o nome do produto e na outra o tempo que ele leva pra se 

decompor. O jogador deverá encontrar o par correspondente que tem 

a mesma cor, por exemplo: VIDRO seu par será a carta que traz como 

resposta 1 MILHÃO DE ANOS PARA SE DEGRADAR NO MEIO 

AMBIENTE. Todas as cartas serão embaralhadas e espalhadas com o 

verso para cima. O primeiro participante virará duas cartas, e se 

encontrar o par correspondente, retirará do jogo para si e continuará 

jogando, se não encontrar o par correspondente passará a vez para o 

segundo participante, assim sucessivamente até o final das cartas. O 

vencedor é aquele que ficar com o maior número de pares, ou seja, 

que sabe mais o conteúdo, pois essa atividade reflete, além da sorte, 

o conhecimento que o aluno tem que ter de quanto tempo os 

diferentes lixos levam para degradar no meio ambiente, lembrando 

que nenhum colega pode ajudar. 

Esse jogo pode ser produzido pelos próprios alunos, pegue uma 

cartolina e recorte os quadradinhos, pegue recortes de revista para 

colocar uma imagem dos diferentes lixos que podem estar no meio 

ambiente e na carta correspondente coloque a quantidade de anos 

que leva para degradar. 

 



Orientações Metodológicas 

 

A produção deste Material Didático visa ser utilizado por vários segmentos, 

pois a poluição da água é um problema que atinge toda massa da população 

indiferente de faixa etária e condição social. 

Assim, este material pode ser aproveitado nos mais diversos setores, os 

quais sintam a importância e a necessidade de se trabalhar assuntos relacionados à 

preservação do meio ambiente. 

Esta unidade pode ser aplicada nas escolas da rede municipal e estadual 

sendo este um espaço de construção do conhecimento, podendo ser ministradas 

palestras com técnicos e especialistas da área, realizando atividades de preservação 

e cuidado com o ambiente, para que os alunos sejam sensibilizados em mudar ou 

aprimorar suas atitudes em relação ao cuidado com o mesmo. 

Nas comunidades, serve como um trabalho de conscientização dos 

moradores, quanto ao cuidado no destino indevido de resíduos agrícolas e 

domésticos que são lançados diretamente no solo e na água. 

Também pode ser utilizado em sindicatos dos trabalhadores rurais e dos 

empregadores rurais utilizando o técnico ambiental e o engenheiro florestal, 

proporcionando palestras que venham alertar quanto ao descarte correto das 

embalagens de agrotóxicos, enfatizando a necessidade de atitudes ecologicamente 

corretas para a preservação do meio ambiente. 
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