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Este é um material elaborado com a preocupação de atender aos alunos com 

deficiência intelectual, da Educação de Jovens e Adultos – EJA, com dificuldades 

específicas quanto a aprendizagem da leitura e da escrita. 

Pensou-se em uma alternativa metodológica atual, que pudesse auxiliar 

neste processo e decidiu-se pela utilização de um software educativo onde estes 

alunos possam desenvolver a leitura e a escrita enquanto sentem-se motivados. 

Buscou-se responder a questão: o uso de softwares educativos contribui 

para o processo de letramento dos alunos deficiente intelectual que frequentam a 

modalidade da EJA? 

Desta forma objetivou-se apresentar aos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos esta proposta metodológica com vistas ao seu letramento, utilizando-se do 

computador e de softwares educativos como instrumentos mediadores a partir do 

desenvolvimento de atividades de leitura e escrita, sempre contextualizadas ao 

conteúdo proposto pelo Plano Docente, instigando os alunos com deficiência 

intelectual a desenvolverem iniciativa, espírito crítico e independência na produção 

de textos, a partir das atividades dos softwares. 

Com isso a professora-autora planejou organizar os conteúdos e elaborar as 

atividades que fossem condizentes com a realidade deste público- alvo e se 

deparou com propostas disponíveis na internet, mas, que precisavam ser 

adequadas ao currículo dos alunos da EJA com deficiência intelectual. 

A princípio foi escolhido o software educativo Luz do Saber, da Secretaria de 

Estado do Ceará, que traz proposta direcionada a Educação de Jovens e Adultos, 

mas que poderia ser utilizado em qualquer modalidade de ensino. 

Para isso, foi necessário pensar num tema que norteasse o material e diante 

da proposta de trabalhar o Meio Ambiente, a professora- autora notou que o 

software Luz do Saber, embora muito interessante e dinâmico, não contemplava o 

assunto escolhido e não contextualizava com a realidade dos alunos alvo. Por isso, 

a professora resolveu elaborar um software educativo, e para isso saiu em busca de 

um curso que lhe ensinasse essa produção. 

Deparando-se com o Guia de Tecnologia do Ministério da Educação, 

encontrou o software de autoria, denominado Visual Class, desenvolvido por Celso 
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Tatizana, da empresa Caltech Informática; um software aprovado como importante 

ferramenta pedagógica que auxilia no processo de ensino e aprendizagem, buscando 

com isso a melhoria na qualidade de ensino. 

Assim, a professora participou do curso, com o autor do software, para poder 

lidar e produzir atividades educativas a partir do computador, sabendo que a partir 

delas poderiam ser exploradas muitas atividades, diferentes das que já estão 

disponíveis no mundo virtual.  

Depois de duas semanas de curso intensivo, a professora conseguiu elaborar 

seu próprio software educativo de acordo com o tema pensado com vistas ao ensino da 

leitura e da escrita. Para isto, fez um estudo do meio no seu município, em vários 

ambientes que proporcionassem recursos interessantes para a produção de atividades 

e jogos. Visitou matas nativas, reflorestadas e queimadas e outros ambientes ao redor 

da cidade. Durante este estudo coletou dados importantes sobre as ações do homem, 

sobre os espaços, sobre os animais e plantas e registrou tudo por meio de fotos. 

Todo este esforço da coleta de material foi transformado em um recurso 

pedagógico que será utilizado na prática docente junto ao público-alvo para o trabalho 

junto às áreas do desenvolvimento e conhecimento. Ele foi elaborado com atividades 

que deverão explorar a coordenação, a percepção, a atenção, a concentração, a leitura, 

a interpretação e a escrita, com nível de fácil navegação.  

Para tanto necessitou de um levantamento teórico que respaldasse os objetivos 

propostos e que pudesse ser utilizado no software educativo desenvolvido pela 

professora autora, no qual leva o nome de Meio Ambiente e Saúde e que será 

trabalhado durante as aulas teóricas e práticas, na intenção de motivar os alunos da 

EJA, com deficiência intelectual e que aprendam melhor a leitura e a escrita. 

  

 

 

 

 

 



 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICA 
 
 

1ª. ETAPA 

CÍRCULO DE DIÁLOGO DIAGNÓSTICO SOBRE TECNOLOGIA 
 

ATIVIDADE 1 

DINÂMICA DOS NOMES 

 

 Duração: 1 hora-aula 

 Recursos: Crachás com os nomes dos alunos, preparados com antecedência.  

 Objetivo: perceber quantos alunos já reconhecem seus próprios nomes e 

conseguem ler o nome dos demais, de forma a fazer as devidas apresentações. 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

Os crachás estarão espalhados pela sala de aula, e neles estarão escritos os 

nomes de todos os alunos. Assim que entrarem na sala, a professora pedirá que eles 

andem pela sala toda e realizem a leitura dos crachás que estarão fixados 

aleatoriamente, nas paredes ou na lousa. Cada aluno deverá escolher um deles e 

responder o que nele está escrito. Desta forma ao ler o nome escrito, a pessoa deverá 

se apresentar com um passo à frente, e em seguida, o aluno que leu deverá colocar 

aquele crachá no quadro de boas-vindas. 

Quando terminarem, poderão retomar os seus lugares e discutirem o que 

acharam da atividade. 

 



 

 

ATIVIDADE 2 

O QUE É TECNOLOGIA? 

 Duração: 2 horas-aula 

 Recursos: Tv Pendrive, computadores. 

 Objetivo: apresentar o computador e seus componentes, manusear a parte física 

do computador e identificar o nível de aprendizagem da escrita de cada aluno. 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

Este contexto será averiguado por meio de entrevistas, onde o professor 

realizará perguntas aos alunos para a coleta de dados, como por ex: Você já ouviu falar 

em tecnologia? O que você entende por tecnologia? Os alunos sempre têm acesso à 

tecnologia? Você considera importante explorar os equipamentos tecnológicos? Por 

quê? Como é possível utilizar esses tipos de tecnologia e em que momentos se deve 

fazer isso? Você tem algum exemplo prático de tecnologia?  

Com essas ações, pretende-se verificar os conhecimentos prévios dos alunos, 

que são conhecimentos que os alunos já adquiriram no decorrer de experiências 

anteriores sobre o conteúdo que se propõe em aprender. Também para o professor ter 

informações para poder elaborar estratégias pedagógicas significativas. 

Os alunos deverão ver um vídeo chamado “O que é computador”1 que trata de 

explicar sobre os componentes de um computador. É uma aula breve e explicativa, 

para que os alunos possam pensar neste instrumento e em suas partes, para depois 

aprender como utilizar suas funções mais básicas como clicar, arrastar o mouse e 

escrever. 

Todos estarão diante dos computadores disponíveis na escola e poderão 

manuseá-los de acordo com as instruções do professor.  

Para esta prática a professora preferirá se apropriar do nome de cada aluno, 

para treinar este primeiro momento de adaptação à ferramenta, por isso os crachás 

                                                      
1  CALINA, Ricardo; O que é um computador. Disponível em:<  

https://www.youtube.com/watch?v=17_zRUK37NM>  



 

 

serão muito importante especialmente para que logo após esta atividade tenham inícios 

as atividades do software educativo.  

Com o intuito de verificar os conhecimentos adquiridos, serão propostos 

atividades com os nomes dos alunos, disponível no software educativo elaborado pela 

professora, intitulado: Quebra Cabeça dos Nomes, tendo como objetivo analisar as 

áreas do desenvolvimento: coordenação motora, a percepção, atenção, concentração, 

memória, e raciocínio. Também será avaliada a leitura e a escrita dos nomes. 

Esta atividade vai servir como diagnóstico de forma a levar a compreensão do 

nível de escrita no qual cada aluno se encontra (pré-silábico, silábico, silábico-alfabético 

ou alfabético). 

Evidenciando que, se necessário for, o professor deverá parar e fazer os ajustes 

necessários para o bom andamento do trabalho. 

Abaixo o exemplo da tela da atividade Quebra-Cabeça dos Nomes: 

 

          

          Figura 1: Exemplos da Tela 1 e 2 do Jogo Quebra Cabeça dos Nomes 

Fonte: Romero (2014) 

 

Para que consigam realizar esta atividade os alunos deverão acessar o software 

educativo Meio Ambiente e Saúde, disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.class.com.br/projetos/divina_pde/  

Esta atividade será avaliada analisando a atenção, concentração, memória, 

raciocínio, identificação dos nomes, de letras e sílabas. O professor deverá observar a 

participação e do interesse do aluno, levando em consideração a realidade de cada um, 

assim como meio social no qual o aluno está inserido. 

http://www.class.com.br/projetos/divina_pde/


 

 

2ª. ETAPA 

APRESENTANDO O TEMA: MEIO AMBIENTE E SAÚDE 
 

 

 proposta deste tema tem o objetivo de desenvolver e 

contextualizar a importância de um estudo do Meio como 

forma de complementar o aprendizado. A partir de 

atividades dinâmicas de observação, de contato, de investigação, questionamentos do 

professor e abordagem do conteúdo, o aluno poderá verificar tudo o que tem no espaço 

onde ele vive e frequenta.  

As atividades que serão desenvolvidas nesta etapa 

contribuirão para o aluno identificar o meio ambiente, o espaço, compreender as 

relações do homem com a natureza por meio da averiguação, da coleta de dados que 

irão adquirir nessa experiência, ou seja, nesta visita. Por isso, os alunos devem prestar 

atenção em todas as propostas realizadas observando o ambiente, a localização do 

espaço, observando às paisagens naturais e culturais, as paisagens modificadas, as 

semelhanças e as diferenças, os elementos da natureza, tipos de plantas e animais, a 

preservação, cuidados do ambiente, higiene do ambiente, modificações e 

transformações devido à interferência humana, enfim, todas as ações que envolvem o 

homem com a natureza. 

Isso será realizado também por mediação do professor, com 

registro de fotos do ambiente e dos alunos para promover uma melhor percepção dos 

resultados, possibilitando uma reflexão individual e coletiva das questões urbano-

ambientais, utilizando experiências vividas como estímulo a mudanças de atitudes e à 

disseminação dessas ideias aos demais membros da comunidade escolar. 
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ATIVIDADE 1 

ESTUDO DO MEIO:  
PASSEIO NA MATA DOS MACACOS  

 

 Duração: 2 horas-aula 

 Recursos: transporte escolar para os alunos, câmera de fotografia, comida para tratar 

dos animais, caixas e sacolas para coleta do lixo; 

 Objetivos:  

A) Objetivo Geral 

 Promover uma melhor percepção do meio, possibilitando uma reflexão individual e 

coletiva das questões ambientais, utilizando experiências vividas como estímulo a 

mudanças de atitudes e a disseminação dessas ideias aos demais membros da 

comunidade escolar 

B) Objetivos específicos 

 Mostrar aos alunos as vantagens na melhoria e preservação da qualidade dos espaços 

verdes; 

 Divulgar para a comunidade escolar, por meio das ações dos alunos envolvidos, os 

processos desencadeados pelas ações ambientais; 

 Ter novos comportamentos e atitudes perante os problemas ambientais; 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade com produção de textos; 

 Desenvolver a linguagem oral e escrita.  

 Apresentar o meio natural, o habitat de várias espécies da fauna e flora; analisar as 

diferenças entre os meios urbano e rural; atentar para as diversas formas de destruição 

da natureza, como lixos nos rios, na mata, alimentação incorreta para os animais. 

 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

Antes de iniciar tais atividades a professora-autora já terá feito um 

reconhecimento prévio do local a ser visitado, ou seja, da Mata dos Macacos, para 

anotar os tópicos a serem explorados. 



 

 

Os alunos serão convidados a realizar um passeio na Mata dos Macacos. Para 

isso necessitarão de autorização dos responsáveis e do apoio da equipe, que 

acompanhará a turma. 

A professora irá estabelecer com eles um diálogo direcionado, com vistas às 

várias atividades a serem trabalhadas explorando o passeio, de forma que possam 

responder quando solicitado qual a importância de fazer o passeio, qual o objetivo geral 

desta dinâmica, o que deve ser observado e qual o tipo de comportamento se faz 

necessário quando se visita a paisagem natural.   

Para realizar esse passeio é preciso que o roteiro da visita seja previamente 

traçado, as tarefas operacionais sejam definidas, o transporte locado, bem como, a 

alimentação e a segurança do local precisam ser combinadas. 

Com esta atividade os alunos terão contato direto com a realidade fora da sala 

de aula e a oportunidade de contextualizar os conteúdos. Tudo isso a partir da 

observação e investigação que lhes oportunizarão perceber a relações entre as 

diferentes espécies de seres vivos, suas características e suas necessidades vitais. 

Durante a visita a professora direcionará os alunos por uma trilha onde se 

encontra uma grande árvore de peroba rosa, ponto de acesso fácil, dentro da mata e 

estimulará os alunos a realizarem o GRANDE ABRAÇO.  

 

 GRANDE ABRAÇO: todos de mãos dadas ao redor da 

grande árvore, deverão abraçá-la, simbolicamente, 

representando o carinho e os cuidados que todos 

devem ter com a Natureza e todo tipo de vida 

 

Espera-se que os alunos reconheçam os cuidados básicos dos animais e das 

plantas, ou seja, da preservação.  
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Logo após a volta do passeio, os alunos deverão travar um diálogo a respeito 

dos aspectos positivos da Mata dos Macacos. Para tanto a professora direcionará o 

debate as partir dos seguintes pontos a respeito da Natureza preservada: 

a) Sustenta a vida na Terra, 

b) Fornece sombra e alimentos, 

c) Produz oxigênio, 

d) Oferece proteção para o solo e para as águas, 

e) Reduz o assoreamento dos rios, 

f)  Oferece medicamentos e madeira, 

g) Espalha (dispersa) sementes  

h) Serve como barreira natural contra a disseminação de pragas e doenças da 

agricultura, 

i) Dá abrigo aos animais se apresentando como berçário dos mais diversos tipos de 

vida. 

Também deverão responder às questões a respeito do tipo de animais, insetos e 

árvores que viram, fornecendo detalhes sobre o que observaram, como tamanho, tipos, 

formas, etc. Os alunos serão avaliados de acordo com o interesse, a participação, a 

indagação, as ações, a reprodução informal durante e depois do passeio. 

 Objetivos:  

- Levar o aluno a compreender a importância das 

matas para a humanidade; 

-Desenvolver habilidades de observar, comparar e 

classificar Identificar as características das 

árvores; 

-Observar o habitat dos animais; 

-Compreender as interrelações entre os seres 



 

 

ATIVIDADE 2 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA  
“ECOLOGIA”2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

 

Sabe-se o quanto a música tem a capacidade de motivar e levar os ouvintes a 

reflexão. É importante que o professor escolha letras que possam servir como subsídio 

ao conteúdo curricular.  

Neste caso a música Ecologia, dos cantores Zico e Zeca, serve especialmente 

para o debate a respeito de como o homem está tratando a natureza, como ele se 

esquece que dela depende toda forma de vida. 

O refrão de fácil memorização repete: “Não destrua a natureza, ela é a nossa 

vida” já traz em si a proposta da atividade, que é a de fazer com que os alunos 

compreendam a importância da preservação e do cuidado com a Natureza. 

A sequência da audição da música será o debate a respeito do tema abordado, 

pois, espera-se que a partir desta conversa eles demonstrem seu entendimento 

enquanto refletem sobre questões ambientais. 

 

 

                                                      
2 Ecologia.  Zico e Zeca, Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=C2-v5wWi3hw>  

 

Duração: 3 horas/aula 

Recursos: Tv Pendrive, aparelho de áudio 

Objetivos: os alunos serão levados a 

• Fazer a interpretação da letra da música; 

• Levantar palavras-geradoras 



 

 

ATIVIDADE 3 

EXPLORAÇÃO DA PALAVRA GERADORA 
“NATUREZA” COM UTILIZAÇÃO DO 

SOFTWARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

O software desenvolvido pela professora-autora é o recurso didático que visa 

contribuir com o processo de ensino e de aprendizagem da leitura e da escrita dos 

jovens e adultos com deficiência intelectual, na intenção de que a partir dele seja 

promovida a inserção destes alunos também à cultura digital. 

Trata-se de um aplicativo que considerou, em sua elaboração, as teorias de 

Paulo Freire, especialmente no que diz respeito à busca da palavra-geradora, para 

trabalhar com o software que tem a palavra Natureza em suas atividades. 

No software, a palavra Natureza figura em algumas atividades e serve como 

proposta para trabalhar sílabas e palavras para identificação e nomeação do elemento 

a partir da sonorização eletrônica fornecida pelo computador. Também a proposta de 

jogar e formar outras palavras no intuito de alfabetização, leitura e escrita. 

Duração:  4 horas/aula 

Objetivo: evidenciar as palavras 

geradoras para dar continuidade 

as atividades com o software 



 

 

 

Figura 2: Jogo Quebra Cabeça dos Nomes  
Fonte: Romero (2014) 

 

 A professora avaliará observando todas as ações dos alunos enquanto 

manuseiam o software, diagnosticando os conhecimentos adquiridos até o momento a 

partir da aula passeio e dos referenciais ofertados. 

Num segundo momento, ainda se apropriando do computador, os alunos 

deverão desenvolver outra atividade de interpretação a respeito do que viram na Mata 

dos Macacos, com o objetivo de familiarizarem-se ainda mais com a ferramenta 

tecnológica e para que possa ser verificado o quanto eles ficaram atentos no passeio. 

 

 

Figura 3: Jogo de Interpretação 
Fonte: Romero (2014) 



 

 

ATIVIDADE 4 

“MEMÓRIA AMBIENTAL” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 O Software Visual Class, onde foram desenvolvidas as atividades para serem 

trabalhadas com os alunos da EJA, serve para criar, ver e executar exercícios, a partir 

do projeto criado pela professora autora, que escolheu como Tema Meio Ambiente e 

Saúde, com o objetivo de desenvolver a leitura e a escrita junto destes alunos enquanto 

eles aprendem Ciências.  

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

Trata-se de uma atividade conhecida de Jogo da Memória, aqui intitulada de 

Memória Ambiental, pois, trará imagens de fotografias dos lugares visitados, o que 

facilitará o reconhecimento das partes da fotografia que deverá ser montada: 

                

Figura 4: Jogo da Memória 
Fonte: Romero (2014) 

 

• DURAÇÃO: 2 horas / aula 

• Recursos: Software Meio Ambiente e Saúde (Visual Class) 

• Objetivos: identificar elementos da Fauna e da Flora 



 

 

Para verificar ainda mais a atenção e a memória a respeito do que aprenderam, 

os alunos serão convidados a resolverem dois quebra-cabeças sobre o Meio Ambiente 

e os lugares visitados. Eles continuarão utilizando o software Meio Ambiente e Saúde, 

conforme apresentam as figuras abaixo:  

 

 

 

                          
Figura 5: Quebra-Cabeça da Árvore  

Fonte: Romero (2014) 

 

 

                   
 

Figura 6: Quebra-Cabeça do Macaco-Prego 
Fonte: Romero (2014) 

 
 

O lúdico neste caso, estará contextualizando enquanto ensina, propiciando a 

expressão da imaginação e da memória de cada um enquanto trabalham com a 

tecnologia, nomeando a fauna e a flora, o que viram no meio ambiente, de forma a 

organizarem sua percepção sobre os elementos que foram apreciados no passeio. 



 

 

ATIVIDADE 5 

“ADIVINHA AMBIENTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desenvolvimento Metodológico  

 

O professor fará com os alunos a produção coletiva de um mural de fotos, 

justamente com aquelas conseguidas no passeio. Antes, porém eles terão discutido as 

características dos seres vivos e sobre suas necessidades vitais. Os questionamentos 

serão dirigidos, com perguntas como: quais animais vivem no local visitado? Como eles 

são? Eles voam? Vivem nas árvores? O que eles comem?  Quais não voam? Vocês 

conhecem esses animais? Como são as características que vocês notaram nestes 

seres vivos?  

Em seguida passarão para o jogo de adivinhação a respeito das características 

dos seres vivos, a partir do saber do aluno. 

• DURAÇÃO: 4 horas/aula 

• Recursos: Software com atividades 

de fotos produzidas no passeio 

• Objetivos: incentivar a leitura e a 

escrita 



 

 

 

 

Figura 7: Tela do Jogo Adivinha Ambiental 
Fonte: Romero (2014) 

  

Para o desenvolvimento desta atividade o aluno deverá ler no software as 

adivinhações, procurar a resposta em fichas que estarão sobre a mesa, portanto, ele 

também terá que ler as respostas, treinando antes a leitura e a interpretação. 

Com o objetivo de avaliar os conhecimentos adquiridos, da leitura e da escrita, 

explorando também a atenção, concentração, raciocínio, a coordenação no computador 

identificação e nomeação de letras, sílabas e palavras, esta atividade terá amplo 

direcionamento e poderá ser repetida quantas vezes forem necessárias. 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 6 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

“CARTÃO AMBIENTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Metodológico  

 

Para iniciar este tema, todos deverão relembrar o que foi visto na Mata dos 

Macacos, portanto, desenvolverão a atividade das cruzadinhas, conforme resultado 

abaixo: 

 

 
Figura 8: Cruzadinha 
Fonte: Romero (2014) 

•DURAÇÃO: 3 HORAS/aula 

Objetivos: ler e escrever a 

respeito do tema Meio 

Ambiente 



 

 

A partir da atividade acima, quando então os alunos se recordaram do que 

conseguiram ver durante a visita eles deverão desenvolver a atividade chamada 

“Cartão Ambiental”, para isso eles irão escrever uma mensagem ecológica para os 

amigos, falando, por exemplo, sobre os encantos da natureza, sobre a preservação, o 

respeito.  Estas mensagens servirão para que a professora elabore um portfólio, com 

todas as inserções, trabalhadas coletivamente, com imagens e textos elaborados por 

eles. Com esta atividade poderá ser avaliado o letramento, o reconhecimento de letras, 

sílabas, palavras, bem como, a criatividade, a iniciativa, a participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 7 

ESTUDO DO MEIO:  

“OS PROBLEMAS NA MATA DOS MACACOS” 

 

 

 

 

 

Portfolio - É uma técnica inovadora, de avaliar o progresso das ativiades desenvolvidas 

através de um conjunto de procedimentos contínuo, são instrumentos de estimulação do 

pensamento reflexivo. Essa técnica, pode-se dizer que é uma avaliação contínua mais 

autêntica, objetiva e compreensiva, permitindo acompanhar todos os processos de 

aprendizagem. Resumindo Portfolio não é um depósito de trabalhos “organizados” é 

sim um suporte para se observar e respeitar o ritmo e auxiliando e dialogando e sendo 

um ser singular. Assume-se, então, que Portfolio   uma estratégia conjunta de 

reflexão ,ação e avaliação 

FONTE:http://www.marylins.eev.com.br/?area=texto&pg=O+QUE+%C9+PORTF%D3LI

O%3F 

Duração: 3 horas/aula 

Recurso: sacos de lixo, tv pendrive e computador 

Objetivos: Identificar os principais problemas observados na Mata dos Macacos; 

        Apresentar propostas para solução dos problemas identificados. 

        Estudar os meios de tratar o lixo 



 

 

Desenvolvimento Metodológico  

 

Na visita de reconhecimento, feita previamente pela professora, foram obtidas 

algumas imagens que facilitam a identificação de diversos problemas que a Mata dos 

Macacos vem sofrendo. 

Estes problemas referem-se tanto aos próprios macacos, cuja alimentação é feita 

indevidamente pelos visitantes, que lhes oferecem produtos industrializados e vencidos, 

fazendo com que muitos animais apareçam doentes e passem fome na estação em que 

os turistas de veraneio não comparecem, pois, eles não conseguem mais procurar seu 

próprio alimento, pois, já estão dependentes do homem. 

As fotos serão apresentadas aos alunos conforme conversam sobre o assunto, 

para que eles usem a memória recente e identifiquem os problemas. 

As fotos abaixo serão apresentadas na tv pendrive e elas demonstram que os 

problemas com os animais só aumentam a cada ano. As pessoas oferecem doces e 

chicletes para os símios, trazem frutas e ovos estragados e biscoitos industrializados, 

provocando doenças e causando a morte de muitos deles. 

A mata não conta com fiscalização pública, e o setor da vigilância e saúde nunca 

entra em contato com os turistas e visitantes, deixando que os problemas agravem-se 

cada vez mais. 

               



 

 

        
Figura 9: Problema socioambiental: alimentação dos macacos 

Fonte: arquivo da autora (2014  
 

 Além de alimentar os animais com restos de alimentos estragados ou produtos 

industrializados, as pessoas também “se esquecem” de recolher o lixo, abandonando ali 

sacolas plásticas e embalagens que terminam sendo levadas para dentro da mata 

pelos próprios animais, e provocam acidentes irreversíveis. Isso tudo traz à tona o 

questionamento se eles não poderiam se machucar ou adoecer com o lixo tóxico ali 

abandonado e ainda, vale questionar sobre o fato de que o lixo pode servir como 

criadouro para o mosquito transmissor do vírus da dengue. 

Nos finais de semana do verão, a cidade recebe muitos turistas, que construíram 

suas casas ao redor da orla da Represa Capivara, onde está localizada a Mata dos 

Macacos, e são eles que visitam os animais na mata e se “esquecem” de recolher o lixo. 

Pretende-se que, na ocasião da visita, os alunos, com apoio da professora 

recolham o maior número de lixo descartável encontrado no local, para depois 

trabalharem o tema.  

As fotos apresentadas foram tiradas na visita de reconhecimento do local, e 

serão postas em debate, para que os alunos recordem a situação do lixo encontrado na 

mata.  



 

 

     
Figura 10: O lixo na Mata dos Macacos 

Fonte: Arquivo da autora (2014) 
 

Todo este debate será para trabalhar a conscientização dos alunos em relação 

aos cuidados que devem ser tomados com o ecossistema, com os problemas 

socioambientais que estão cada vez mais graves, e, especificamente sobre a mata dos 

Macacos, o quanto é importante que as pessoas saibam apreciar a natureza tanto 

quanto devem preservá-la. Neste momento a professora apresentará aos alunos o livro 

de literatura intitulado Lixo Bicho É, de autoria de Thiago Zardo lançado em 2013, pela 

APAE de Marilândia do Sul,  

 

 

LIXO BICHO É 

(ZARDO, Thiago, 2013) 

      

Fonte: adaptado de< http://www.fiepr.org.br/nospodemosparana/News2028content249919.shtml> 

[...] trata-se de um projeto que organiza ações para o uso de 

sacolas ecológicas substituindo as tradicionais “sacolinhas 

plásticas de supermercados”. Desta forma acaba propondo 

uma prática de separação do lixo que é produzido pela 

escola, incentivando a colocá-lo na lixeira correta. O livro é 

um incentivo a ações de conscientização sobre a preservação 

do meio-ambiente, a diminuição da poluição, a separação do 

lixo e, acima de tudo, à aquisição de novos hábitos. 



 

 

Após a interpretação do livro, os alunos farão uma atividade de Caça Palavras a partir 

de perguntas feitas pela professora, cujas respostas serão encontradas no livro, 

sabendo que os resultados desta atividade serão apresentados no Portfólio, que estará 

disponível no site elaborado pela professora- autora com este intuito, disponibilizado a 

partir do acesso ao link: http://divinaeromero.wix.com/meioambientesaude   

 

 

Figura 11: Página de apresentação do site da professora-autora 
Fonte: http://divinaeromero.wix.com/meioambientesaude 

 

 

ATIVIDADE 8 

A DEGRADAÇÃO DAS MATAS 

 

 

 

 

 

 

 

Duração: 2 horas/aula 

Recursos: computador  

Objetivos: Apresentar mata nativa e mata reflorestada; 

        Comparar uma mata de reserva e uma mata virgem; 

        Falar sobre técnicas de preservação 

http://divinaeromero.wix.com/meioambientesaude


 

 

Desenvolvimento Metodológico  

 

Os alunos observarão as fotos que a professora levará para serem apresentadas 

na tv pendrive, e comentarão sobre as memórias do passeio em comparação com as 

imagens que eles veem na tela. 

Eles serão lembrados que a Mata dos Macacos não foi plantada por ninguém, 

que ela nasceu com a ajuda da Natureza e sem intervenção do homem, mas, que todos 

os seres humanos devem preservar as matas e colaborar com sua manutenção, pois, 

são muitos os benefícios que ele proporciona para os seres vivos.  

A professora falará sobre o reflorestamento, sobre a necessidade cada vez maior 

de reflorestar, ou seja, refazer as florestas. Mas, que, mesmo tendo alguns que plantam, 

existem outros que destroem. Por isso, ela comentará um caso acontecido na cidade, 

onde um reflorestamento de eucaliptos foi destruído por uma queimada e mais de 

30.000 árvores foram queimadas por um incêndio criminoso, ou seja, por um incêndio 

que foi provocado com intenção de acabar com as árvores e que, com isso, os animais 

tiveram que fugir, as lavouras correram perigo e a Natureza foi comprometida. 

As fotos apresentarão a floresta de eucaliptos depois do incêndio ocorrido ainda 

este ano de 2014e a partir das imagens eles comentarão sobre a diferença entre a 

mata reflorestada e a Mata dos Macacos. 

             
Figura 12: Queimada em um reflorestamento de eucaliptos 

Fonte: arquivo da autora (2014) 

 

Logo após tais considerações a respeito dos diversos tipos de matas, os alunos 

serão levados ao computador para resolverem duas atividades a partir do software 



 

 

educativo.  Sendo que a primeira atividade será de leitura e interpretação, conforme 

apresenta a figura abaixo: 

 

Figura 13:  Atividade observando o meio 
Fonte: Romero (2014) 

 

A segunda atividade será de leitura e reflexão a respeito do que foi visto sobre 

desmatamento, preservação, reflorestamento, queimadas e poluição,  

 

 

Figura 14: Atividade sobre os pontos positivos e negativos 
Fonte: Romero (2014) 



 

 

 ª. ETAPA 

PROPOSTA DE SUSTENTABILIDADE NO ESPAÇO ESCOLAR 
 

ATIVIDADE 1 

O MINHOCÁRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Desenvolvimento Metodológico  

 

o refletir sobre as atitudes que podem colaborar para um Meio Ambiente sustentável, 

objetivou-se a possibilidade de aproveitamento do lixo doméstico como recurso para 

produção de biofertilizante. Sabendo da importância deste comportamento e da 

facilidade em se produzir húmus, propôs-se a construção de um minhocário para a 

coleta do biofertilizante e utilização deste importante insumo no jardim escolar. Para execução 

do projeto, no entanto, necessita-se da conscientização daqueles que deverão separar o lixo 

orgânico e da dedicação dos que irão construir o minhocário para melhor aproveitamento do 

biofertilizante húmus. Esta atividade do minhocário visa estimular a consciência ambiental a 

respeito do processo de transformação de resíduos orgânicos em adubo, que poderá ser 

utilizado posteriormente, levando os alunos a compreensão de que os resíduos podem ser 

reaproveitados, originando um produto de qualidade, com valor agregado, especialmente com 

valor de sustentabilidade, de importância muito além da econômica. 

A 

• Duração 2 horas/aula 

• Recursos: canetinha, lápis, cartolina, fita crepe, palito de sorvete, 

resíduos alimentares, potes grandes, estercos de animais, minhocas; 

• Objetivos: Demonstrar a importância de transformar materiais 

orgânicos em outros materiais que quando decompostos podem ser úteis na 

natureza; 

           Construir um minhocário. 



 

 

Os alunos aprenderão que o material orgânico sofre uma decomposição, e ao 

ser destinado para o minhocário, para posterior utilização do biofertillizante no jardim 

escolar, eles estarão colaborando com o orçamento da escola, com a saúde das 

pessoas e muito mais com a preservação do meio ambiente. 

O lixo orgânico será utilizado para a manutenção do minhocário de onde, 

posteriormente, poderá ser retirado o húmus para servir a pequeno jardim escolar, 

numa proposta que conceitua a preservação do meio e a obtenção de resultados 

sustentáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermicompostagem é o processo de transformar 

desperdícios orgânicos em composto de alta qualidade em 

pouco tempo e sem grandes exigências de espaço, tempo ou 

equipamento, utilizando minhocas. 

Fonte: http://www.hortabiologica.com/vermicompostagem/ 



 

 

 

 

 

 
 

Num vidro grande, serão colocadas minhocas, 

esterco fresco de animais, folhas ou capim secos, 

resíduos de hortaliças, frutas.  

Tudo será misturado nas mesmas quantidades 

umedecido levemente. 

Será colocada uma camada de 10cm de altura de 

terra, depois serão colocadas as minhocas que serão 

cobertas com os vegetais, frutas e hortaliças.  

A tampa deverá ser furada de modo que as 

minhocas não saiam e nem predadores possam atacá-

las; 

Todos os dias os alunos poderão observar a 

produção do húmus e caso haja muito sol na vasilha ela 

precisará ser coberta com papel escuro.  

O húmus coletado será utilizado no jardim escolar. 

 

 

 

 

Esta atividade levará os alunos a reflexão sobre o 

que acontece na mata com a decomposição orgânica que 

é transformada em compostos uteis a natureza. 
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De volta à sala de aula, os alunos irão para o debate, quando será retomado o 

assunto a respeito da separação do lixo, da reciclagem dele, dos benefícios para o meio 

ambiente.                      

Deverão a seguir realizar mais uma atividade no computado, chamada 

Sustentabilidade na Escola.                              

  

Figura 15: Atividade Sustentabilidade na Escola  
Fonte: Romero (2014) 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE 2 

JARDINAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento metodológico 

 

Os alunos deverão ir para o computador para resolverem a atividade intitulada 

Palavras e Imagens que solicita que associem a palavra lida à uma das imagens 

apresentadas, 

 

 

Figura 16: Associação de palavras à imagem  
Fonte: Romero (2014) 

 

• Duração: 3 horas/aula 

• Recursos: vasos de material reciclado, mudas de flores e regadores 

• Objetivos: Incentivar os alunos a plantarem; 

        Promover a integração dos alunos com o meio ambiente; 

       Alegrar o ambiente escolar com o colorido de um lindo jardim; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida irão para a prática no pátio da escola, e lá deverão participar da 

adequação de um canteiro para o transplante de mudas de flores. 

Com esta atividade eles terão a chance de perceber que diversos tipos de 

plantas podem ser cultivadas fora do ambiente natural, ou seja, em vasos, canteiros ou 

jardins, dentro dos quintais das casas ou de outros ambientes, como o das escolas. 

O canteiro onde será executada tal atividade, posteriormente, levará o nome de 

Canteiro de Flores, Professor Ivo Aparecido Santoro, numa homenagem a este 

professor que se dedicou por muito tempo a Presidência e ao trabalho voluntário da 

APAE de Alvorada do Sul, hoje conhecida como Escola de Educação Básica “Celso 

Heinzen”.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Os alunos visitarão um pequeno orquidário na casa do 

Professor Ivo Santoro, para que compreendam a 

possiblidade da produção de plantas ornamentais 



 

 

 ª. ETAPA 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A COMUNIDADE 

ESCOLAR  

 

ATIVIDADE 1 

DRAMATIZAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Metodológico 

 

Todas as atividades desenvolvidas no desenvolvimento do Projeto PDE, serão 

registradas em fotos, vídeos, textos, etc. disponibilizadas no site da professora-autora, a 

partir do portfólio que será preenchido conforme andamento das atividades. 

Com uma data agendada, os pais serão convidados a visitarem a escola para 

apreciarem tais trabalhos e terão a chance de assistirem a uma dramatização da 

música Ecologia, dos cantores Zico e Zeca, com os alunos da turma onde o projeto foi 

trabalhado. 

Na escola também ficarão expostas todas as fotografias do passeio, bem como, 

o jardim Professor Ivo Santoro, ficará aberto à visitação, justamente para que seja dado 

a conhecer aos pais, o quanto o deficiente intelectual necessita de oportunidades para 

aprender e o quanto eles são capazes de ensinar.              

 

Duração: 1 horas/ aula 

Objetivo: apresentar os resultados do Projeto de 

Implementação Pedagógica a toda comunidade escolar  



 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVORADA DO SUL. PR. Projeto Político Pedagógico.Escola Celso Heinzen 
Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos 
- Fase I, Na Modalidade Educação Especial. Alvorada do Sul, 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Adaptações 

curriculares em ação: desenvolvendo competências para o atendimento às 

necessidades educacionais de alunos com deficiência física neuromotora. Brasília: 

MEC/SEESP, 2002. 

 

ROMERO, Divina Evangelista. O uso do software educativo pelo deficiente 

intelectual na apropriação da leitura e da escrita na educação de jovens e adultos. 

2014. Disponível em:< http://divinaeromero.wix.com/meioambientesaude>. 

 
ROMERO, Divina Evangelista. Meio Ambiente e Saúde. Software Educativo. 
Elaborado em 2014. Disponível em: http://www.class.com.br/projetos/divina_pde/ > 
 


