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Temos observado que a nossa sociedade 

tem valorizado mais os meios tecnológicos 
do que as relações com as pessoas ou até 
mesmo com meio ambiente. Observamos 
também que a maioria dos nossos alunos 
tem mostrado indiferentes a formação 
formal e a perspectiva em relação ao 
futuro.  Levando-se em conta que a 
disciplina de geografia é questionadora e 
motivadora, temos que nos empenhar para 
inverter este quadro. 

As aulas de campo poderão auxiliar na 
compreensão das questões ambientais no 
ensino de geografia, bem como motivar os 
alunos em relação à aprendizagem, pois 
esta deixa de ser algo “abstrata” e torna 
real ao vivencia-la.  Esta é uma 
metodologia envolvente e instigadora do 
conhecimento. Iremos também incentivar a 
leitura individual e coletiva, o debate, a 



 

organização de um glossário ilustrativo 
com termos geográficos e reflexões sobre 
o tema.  

A educação é uma das maneiras de 
intervenção no mundo, por isso não 
podemos ficar indiferentes aos problemas 
que vivenciamos em nosso dia-a-dia, 
devemos nos empenhar na formação de 
cidadãos participativos, cientes de seus 
deveres, assim como de seus direitos. 
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APRESENTAÇÃO                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 Este material foi elaborado a partir de pesquisas e orientações estipuladas 

pelo PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional. Optamos pela linha de 

estudo: Tecnologias e suas linguagens no ensino da Geografia. 

 O tema que norteara este estudo foi sobre meio ambiente, sob o titulo: A aula 

de campo como metodologia para compreensão das questões ambientais no ensino 

de geografia. A turma a ser aplicado o trabalho será o 6º ano do Ensino Fundamental 

II, do Colégio Estadual Teothonio Brandão Vilela – Ensino Fundamental e Médio, 

localizado no município de Ibiporã. 

 A sociedade atual tem-se voltado mais para as questões materiais 

(tecnológica), onde o “ter” tem superado na maioria das vezes o “ser”. Observamos 

que a maioria de nossos alunos tem se mostrado indiferentes a formação formal.  

 Levando-se em conta que a disciplina de geografia é questionadora, 

motivadora e que fomenta a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

não podíamos ficar indiferente a este problema vivenciado em nossas salas de aula. 

 Atualmente temos observado que a maioria dos professores e em especial, os 

de geografia, não tem utilizado em sua prática docente, as aulas de campo. 

 As aulas de campo são mecanismos que devem ser utilizados pelos 

professores, principalmente quando temos que trabalhar as questões ambientais, 

pois quando partimos da realidade dos alunos, fica mais fácil compreender e 

relacionar este ou outro conteúdo.  

 O trabalho foi dividido em Unidades Didáticas e com atividades diversificadas 

que levem o aluno a refletir e questionar sobre o tema proposto. 

 É notório que neste século não se pode fugir de uma verdade, onde mais do 

que nunca o ensinar exige do educador a compreensão de que a educação é uma 

das maneiras de intervenção no mundo, que bem pode servir de reforço à ideologia 

dominante como também de desmascaramento da mesma. 

 

 

 

 



 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO                                                

 

UNIDADE  I 
 

Nº DE AULA: 01 

OBJETIVO:  

 Analisar e refletir sobre a importância da preservação ambiental para o 

homem; 

 localizar geograficamente as cidades de Ibiporã e de Londrina; 

 

 

 

 No desenvolvimento e aplicação deste projeto optamos pelo Caderno 

Pedagógico, este material foi elaborado a partir das orientações do Programa de 

Desenvolvimento Educacional – PDE. Dividimos este caderno em onze unidades 

didáticas, onde abordaremos temas relacionados às questões ambientais.  

 Vivemos em uma sociedade onde o “ter” tem sobreposto muitas vezes o “ser”, 

este projeto foi desenvolvido com o intuito de refletir sobre as práticas realizadas 

pelo homem e as prováveis consequências de suas ações em relação ao meio 

ambiente. 

 



 

 REFLETINDO…     

 

 Localize no mapa abaixo os municípios de Ibiporã, (pinte-o de amarelo) e de 

Londrina (pinte-o de vermelho).  

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1575&evento=8 

 

 

 

A questão ambiental está se tornando cada vez 
mais urgente e importante para toda a sociedade. 
O futuro dependerá da relação entre a natureza e 
o homem e de que forma o mesmo atua em 
relação aos recursos naturais disponíveis.   

a) Como este tema tem influênciado a sua vida? 

 

 

b) Qual é a sua opinião sobre o programa de 
Coleta Seletiva desenvolvido por Ibiporã?  

 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1575&evento=8
javascript:;


 

UNIDADE  2                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nº DE AULA: 03 

OBJETIVOS: Refletir sobre a importância de preservação ambiental para a atual e 

futuras gerações; 

 

 

 

 Texto de apoio; 

 

Viva a Sociedade Imediatista? 

 A sociedade contemporânea é imediatista, estando voltada na maioria das vezes para as questões materiais 

tecnológicas, onde muitas vezes o “ter” tem superado o “ser”. Em sua ânsia em explorar sem controle, tem degrado o 

meio natural, muitas vezes de forma irreversível. O homem precisa compreender que os impactos gerados pela 

ganância, podem levar ao desequilíbrio do meio natural, ameaçando a si próprio de extinção. 

 A preocupação com o meio ambiente não é algo atual, este tema é debatido desde a Grécia Antiga, mas o 

envolvimento de toda a sociedade é algo novo. Este fato somente ocorreu quando o homem começou analisar e refletir 

sobre os problemas que vem causando à natureza e os sinais que a mesma vem emitindo (MENDONÇA, 1993).  

 O homem moderno precisa criar uma consciência ambiental, pois dela dependerá o futuro do planeta. Para 

que cheguemos a um consenso é necessário que todos os segmentos da sociedade estejam dispostos a procurar o 

caminho para o desenvolvimento sustentável, e, este caminho é alcançando com a educação ambiental. 

 De acordo com Minc (2005, p. 74), [...] “educação ambiental é mudança de comportamento. Exige a 

combinação de elementos científicos e teóricos com experimentação, práticas e conhecimentos externos à escola.” O 

aumento dos problemas ambientais foram adventos da revolução industrial, da exploração descontrolada e 

desenfreada sobre o meio natural, impulsionada pelo capitalismo. Esta exploração sem controle sobre o meio natural 

trouxeram consequências sérias. 

 O homem em decorrência de um consumismo exagerado é o principal responsável por este quadro. O 

consumismo é uma das faces desta sociedade contemporânea, estando o mesmo atrelado ao crescimento desordenado 

do espaço urbano e tem sido um dos principais responsáveis pelo surgimento de graves problemas ambientais.  Neste 

sentido argumenta Sato (2003, p. 17), “[...] consideramos que a Educação Ambiental deve gerar, com urgência, 

mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres humanos 



 

e destes com outras formas de vida”.                                                                                                                                   

 Devemos nos tornar agentes autônomos e reflexivos, compreendendo a realidade em que estamos inseridos e 

dos problemas que temos acarretado ao meio natural. Exercer a nossa cidadania é ter ciência e exercer os nossos 

direitos, mas não podemos deixar de colocar em prática os nossos deveres.  

 

 

 

ATIVIDADES 
 

Após ler o texto acima responda as seguintes questões em seu caderno: 

a- De acordo com o texto  “Vivemos em uma sociedade onde o ‘ter’ tem sobreposto 

muitas vezes o ‘ser’”. Explique o que você entendeu por “ter” e por “ser”. Na sua 

opinião qual elemento a sociedade deveria valorizar mais? Justifique. 

 

 

b- Temos observado que o aumento dos problemas ambientais foram adventos da 

revolução industrial (surgimento das máquinas) e da exploração descontrolada e 

desenfreada sobre o meio natural. Neste contexto (sentido) explique o que você 

entende por: 

 Exploração descontrolada e desenfreada: 

 

 

 

 Qual principal responsável pela destruição dos recursos naturais e alterações 

do meio natural? E este foi motivado através do que? 

 

 

c- O que você entende por “sociedade imediatista”?  

 

d- A educação ambiental poderá gerar o que na atual e futuras gerações? 

 

2- Elabore um glossário geográfico ilustrativo, utilizando os seguintes termos: 

 Consumismo; 

 Degradação ambiental; 



 

 Desequilíbrio ambiental;                                            

 Extinção; 

 Educação Ambiental; 

 Sociedade Contemporânea; 

 

3- Observe a charge abaixo e reflita sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=801&evento=7 

  

Após analisar e refletir sobre a mesma, complete o quadro abaixo com uma lista de 

palavras que poderiámos utilizar para descrever a mesma.  

 

  

  

  

  

 

 

 

javascript:;


 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

PROFECIA 

 

Um dia, a Terra vai adoecer. 

Os pássaros cairão do céu, os mares vão escurecer e os peixes aparecerão mortos na correnteza dos 

rios. Quando esse dia chegar, os índios perderão o seu espírito. Mas vão recuperá-lo para ensinar 

ao homem branco a reverência pela sagrada terra. Aí, então, todas as raças vão se unir sob o 

símbolo do arco-íris para terminar com a destruição. 

Será o tempo dos Guerreiros do Arco-Íris." 

                              Profecia feita há mais de 200 anos por "Olhos de Fogo", uma velha índia Cree.) 

Fonte: COELHO, Ynayah Jardim. A Literatura Infantil para o enfrentamento de um dilema: “Quem é o lobo?”. PDE/2011. 

Dispponível em: ˃ http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=616˂ 

 

 

 

Atualmente vivenciamos em uma sociedade imediatista e na maioria das nossas 

ações somos egoístas. Principalmente as pessoas que vivem nos grandes centros 

urbanos, a correria do dia-a-dia, nos “impedem” de extreitar laços de amizade. E 

esta situação não é muito diferente em relação aos países, que apesar de estarmos 

no século XXI, ainda hoje, é tão forte como antes, a busca pela supremacia, pelo 

poder, pela dominação ideológica e também de território. Diante deste cenário, será 

possível que um dia os povos irão se unir para salvar o planeta Terra? Ou será 

utopia? Em caso afirmativo como o homem irá realizar este feito? 

Vamos refletir um pouco mais 

sobre como o homem vem 

tratando o planeta Terra? 

 

 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=616


 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE  III                                                                                                            
 

Nº DE AULA: 04 

OBJETIVOS: Diferenciar os tipos de paisagens que existem e analisar a 

interferência do homem como agente modificador da mesma; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barragem da primeira hidrelétrica de Londrina, construída no Parque Arthur Thomas                                       
Fonte: própria autora 

 

 

Texto de apoio; 

 

As paisagens como um dos elementos primordiais para conhecimento do Espaço Geográfico 

 

 Para compeendermos a dinâmica do espaço geográfico devemos ter em mente que o homem transformou 

e/ou transforma a paisagem constantemente.  Então vamos entender o que é paisagem? 

 De acordo com o geógrafo Milton Santos (1988) podemos definer paisagem como: “tudo aquilo que nós vemos, 

o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista abarca. 

Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc”. 

 E as paisagens podem ser formadas por elementos naturais e elementos culturais.                                



 

                                                                                                                                                                                                              

 Paisagem natural: formada por elementos naturais, ou seja, que existem na natureza sem a intervenção do 

homem, por exemplo: o relevo (montanha, serra, planaltos e planícies), a hidrográfica (rios, lagos, mares e 

oceanos) a vegetação (florestas naturais). 

 Paisagem cultural ou humanizada: formada por elementos humanos, ou seja, que ele construiu, por exemplos: 

casas, prédios, plantações, rodovias, pontes, etc.  

 

Ao estudar determinada paisagem natural e/ou cultural é possível ver as “marcas” que cada época foi 

deixando nesta paisagem, desde que o homem tenha preservado estes elementos, pois do contrário, isto é só será 

possível através de análises de imagens antigas deste local. Sendo uma paisagem natural, mesmo que não tenha sido 

explorada/modificada pelo homem, o homem atual tem conhecimento da mesma, seja por motivos financeiros ou 

políticos. Por isso dizemos que a paisagem também é um fator social, ou seja, faz parte da sociedade.  

  

 

ATIVIDADES 

 

 Analise as imagens (fotografias) abaixo do Parque Arthur Thomas e 

diferencie os tipos de paisagens que existem: 

 

a) As paisagens abaixo podem ser classificadas como natural ou 

cultural/humanizada? 

 

 

Fonte: própria autora                                      Fonte: própria autora 

b) Quais são os elementos que você observa em cada imagem? 

 



 

c) Faça um mapeamento do espaço geográfico onde está localizado o Colégio 

Estadual Teothonio Brandão Vilela – Ensino Fund. e Médio, este está sendo 

ocupado por quais elementos geográficos (residencias, comércio ou industrial) e 

depois construa um gráfico de barras com o resultado da pesquisa.  

 

Imagem manipulada pela autora                                    Fonte: da própria autora 

 

d) Observe a transformação do espaço geográfico de Ibiporã através das imagens 

abaixo e depois faça o que for solicitado: 

                                                                                            Fonte: própria autora 

 Fonte: Prefeitura de Ibiporã, disponível em 
 http://www.ibipora.pr.gov.br/conteudo/fotoshistoricas/titulo/Fotos+Hist%C3%B3ricas 
 

a- Qual local é retratado nas imagens? 

 

http://www.ibipora.pr.gov.br/conteudo/fotoshistoricas/titulo/Fotos+Hist%C3%B3ricas


 

b- Ocorreram mudanças neste determinado espaço geográfico? Quais agentes 

foram responsáveis por estas mudanças? E quais mudanças foram estas? 

 

c- Estas mudanças foram de cunho positivo? Justifique a sua resposta. 

 

 

d- Agora é com você, busque imagens antigas de Ibiporã e veja quais 

transformações estes espaços sofreram, pode ser com um morador antigo, na 

Internet ou no Museu Histórico de Ibiporã. Boa pesquisa para todos.  

 

 

 

                    

 

As árvores que aparecem nesta imagem são 

compostas basicamente por eucaliptos. Esta 

árvore são nativas do Brasil?  E como 

poderíamos classifica-las caso não sejam? 

 

 

 

                                                                                                   Fonte: própria autora      

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lgGP2xmwN_Q2nM&tbnid=AX4HMXx3hRf-LM:&ved=0CAcQjRw&url=http://lauritaarruda.com.br/lupa-no-mp/123000&ei=MO4WVNasEO3isAS65IHICQ&bvm=bv.75097201,d.aWw&psig=AFQjCNEBINR816mZHCWo0PHKFsiF7C1IrA&ust=1410875253584687


 

 

INTENSIFICANDO A APRENDIZAGEM 

 

Despertando o interesse pela geografia através das aulas de 

campo. 

 

 Para tornar o ensino de geografia algo prazeroso e que leve o aluno a 

refletir sobre os conhecimentos assimilados na sala de aula, o ideal é a 

realização de uma aula de campo.   

  De acordo com as Diretrizes Curriculares a aula de campo 

[...] é um importante encaminhamento metodológico 
para analisar a área em estudo (urbana ou rural), de 
modo que o aluno poderá diferenciar, por exemplo, 
paisagem de espaço geográfico. Parte-se de uma 
realidade local bem delimitada para investigar a sua 
constituição histórica e realizar comparações com os 
outros lugares, próximos ou distantes. Assim, a aula de 
campo jamais será apenas um passeio, porque terá 
importante papel pedagógico no ensino de Geografia 
(PARANÁ, 2008, p. 80 e 81). 
 

 As aulas de campo são verdadeiras janelas do conhecimento, pois 

através desta prática o aluno irá desenvolver outras habilidades, tais como: 

pesquisas bibliográficas (esta metodologia necessita ser bem planejada e 

fundamentada teoricamente), ainda poderá o mesmo analisar e interpretar 

imagens e mapas, assim como elaborar e aplicar entrevistas, murais, etc. E 

após análise dos dados coletados, elaborarem o relatório final. 

 Através desta metodologia o aluno “despertará” diversas habilidades, 

tais como observação e analise das paisagens, levando os mesmos a refletirem 

sobre as ações do homem sobre determinado espaço geográfico. 

  Cordeiro e Oliveira (2011) apontam que entre as metodologias que 

despertem para o ensino de geografia, estão as aulas de campo, pois através 

das mesmas, o aluno passa a “ver” e “sentir” a geografia e não apenas a “ler”.  

A geografia se torna algo concreto, palpável, possibilitando um maior 



 

entendimento do espaço geográfico. 

 A aula de campo enriquece o conhecimento, pois é um momento onde 

você aprende através da observação do local e cria um maior entrosamento 

com os alunos, possibilitando ao professor a realização pedagógica. Este elo 

que é criado com os seus alunos facilita o trabalho em sala de aula. 

   Esta prática se torna instigadora, pois aliada à pesquisa, estimula o 

educando aproximar-se do conteúdo ministrado em sala de aula, com o seu 

dia-a-dia. 

O trabalho de campo tem apresentado um bom resultado em relação à 

aprendizagem, pois contribui para estreitar a relação entre e/os alunos e 

também com o professor, influenciando nas atitudes e que futuramente 

refletirá em sua vida social e profissional. (TOMITA, 1999). 

Devemos nos ater que o ato de educar e repassar conhecimento estão muito 

além dos muros que cercam as unidades escolares e por isso, não podemos 

nos ater às quatro paredes da sala de aula. A aula de campo é uma das 

possibilidades de se trabalhar de forma mais integrada o espaço geográfico. 

 

 

Após ler o texto responda as seguintes questões:  

1- Como as aula de campo poderão auxiliar na aprendizagem?  
 

 

 

2- Explique a seguinte frase “as aulas de campo são verdadeiras janelas do 

conhecimento”. 
 

 

 

3- Aula de campo em torno do Colégio Estadual Teothonio Brandão Vilela – 

Ensino Fundamental e Médio.  

 

Nesta aula você deverá levar: 

 

 Caderneta e/ou caderno para anotações e realização de um croqui; 

 Camera fotográfica; 

 boné;  

 protetor solar; 

 



 

 1- Observando o entorno do colégio qual é o tipo de paisagem predomina, ou 

seja, ocorre em maior quantidade? E qual a sua principal finalidade? 

 

 

            2- Há problemas ambientais em torno do nosso colégio? Caso haja, elabore 

desenhos retratando estes possíveis problemas ambientais. 

 

 

3- Qual é o principal responsável por este problema? E como podemos 

ajudar a superar o mesmo? 

 
 
4- Façam em seu caderno um croqui da paisagem que vocês estão 

observando: 

 

                                                         Exemplo de um croqui: 

 

 

 

Fonte: Dicionário Aurélio Básico da Lingua Portuguesa              F 

     

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croqui: Esboço, em breve 

traços, de desenhos ou de 

pintura. 

F 

 



 

UNIDADE  IV 

Nº DE AULA: 04 

OBJETIVO: Refletir como podemos colaborar com a conservação ambiental? 

 

 

O que podemos fazer 

para que esta cena ao 

lado não ocorra? 

 

 

 

 

Fonte:  http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1807&evento=1#menu-galeria 

 

Texto de apoio 

 

Conservação Ambiental – um caminho a ser percorrido  

 

  Devemos nos preocupar em preservar e conservar o meio ambiente, 

pois dele depende o desenvolvimento e manutenção da vida em nosso planeta.  

  Vivemos em uma sociedade predominantemente urbano-industrial, 

onde a cada dia a busca desenfreada por aumento do capital vem atropelando 

a tudo e a todos, sendo que na maioria das vezes não tem “enxergado” os 

problemas que vem causando no meio natural.  



 

  Neste sentido BRANCO; ROCHA (1980) aponta: 

(...) com o crescimento de produtividade e crescimento da população 

mundial têm sido dois dos principais fatores de deterioração ambiental, mas 

a atitude do homem moderno, particularmente o ocidental, responsável pela 

grande revolução industrial pelo desenvolvimento tecnológico e técnico dos 

últimos 150 anos, é talvez o mais importante desses fatores. 

 

 Para obtermos um crescimento econômico e social, devemos fazer uso 

racional dos recursos naturais, podendo assim, satisfazer as necessidades mínimas 

(moradia, alimentação, vestuário, etc.), sem comprometer a atual e as futuras 

gerações. Para isso, é necessário desenvolvermos a consciência de que a proteção 

do meio ambiente é viável e necessária. 

 A preocupação com o meio ambiente não é algo atual, este tema é debatido 

desde a Grécia Antiga, mas o envolvimento de toda a sociedade é algo novo. Este 

fato somente ocorreu quando o homem começou analisar e refletir sobre os 

problemas que vem causando à natureza e os sinais que a mesma vem emitindo 

(MENDONÇA, 1993). O homem moderno precisa criar uma consciência ambiental, 

pois dela dependerá o futuro do planeta. Para que cheguemos a um consenso é 

necessário que todos os segmentos da sociedade estejam dispostos a procurar o 

caminho para o desenvolvimento sustentável, e, este caminho é alcançando com a 

educação ambiental. 

 

ATIVIDADADES 

  

1- De que forma o homem vem comprometendo a atual e as futuras gerações? 

 

 

2-Explique com as suas palavras o que é uma “sociedade urbano-industrial”. 

 

 

3- Elabore um glossário geográfico ilustrativo, utilizando os seguintes termos: 

 Arqueologia; 

 Desenvolvimento sustentável; 



 

 Recursos naturais; 

 

4- Aula de Campo no Horto Florestal de Ibiporã 

 

OBS: Nesta aula você não poderá esquecer a máquina fotográfica, o caderno 

de anotações, repelente, lanche e a disposição em participar!!! 

 

 

 

Fonte: Imagem manipulada pela autora 

O Parque Estadual de Ibiporã, também conhecido como Horto Florestal, está 

localizado na área urbana de Ibiporã (entre 23º15’05” e 23º15’40” latitude sul e 

51°02’05” e 51° 01’ 40” de longitude oeste). 

 A sua extensão territorial é de 74,06 ha e foi criado pelo Decreto Estadual nº 

2.301/80. A sua cobertura vegetal está classificada como floresta com 

Araucária.    



 

Foto da autora                                                                                                   Foto da autora 

 

 

 

 

a- Observe a delimitação da área do Horto Florestal de Ibiporã e comente com as 

suas palavras como é o entorno deste parque?  

 

 

b) Na sua opinião é importante Ibiporã preservar está área verde? Justifique. 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE  V 

Nº DE AULA: 02 

OBJETIVO: Refletir como podemos colaborar com a conservação ambiental? 

 

 Água: fonte de Vida e de Recursos Financeiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País das Águas  
Floribella 
 

Este é o lugar 

Pra gente viver 

Vamos transformá-lo 

Num lugar melhor 
 

Juntos faremos 

Um novo mundo 

Unidos lutando 

Pela Preservação 

Quem cuidar da água 

Cuidará da vida 

 

Os rios, os lagos e mares 

Precisam de nós 

Homens, matas, animais e flores 
Necessitam d'água 

Pra sobreviver 

Brasil, o país das águas 
Brasil, a água é vida 

Depende de Nós 

 

 

 

 

 

Fonte: http://letras.mus.br/banda-floribella/525607/ 

http://letras.mus.br/banda-floribella/


 

ATIVIDADES 

 

1- Após ler a letra da música “País das águas” de Floribella, responda as seguintes 

questões: 

a) De acordo com a música qual país é considerado o “país das águas” e como você 

chegou a está conclusão? 

 

 

b) A conservação dos rios e /ou corpos d’água depende do que? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: http://www.portalescolar.net/2011/07/30-desenhos-poluicao-colorir-pintar-dia.html 

 

 

 

http://www.portalescolar.net/2011/07/30-desenhos-poluicao-colorir-pintar-dia.html
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6F6AOEENTiRmTM&tbnid=ImiL765ziJqObM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.portalescolar.net/2011/07/30-desenhos-poluicao-colorir-pintar-dia.html&ei=J2wXVJ6YNdHIggTmuoDYCw&bvm=bv.75097201,d.cWc&psig=AFQjCNHFd6dhQ2nEOesNG9sOejzMAbm0kg&ust=1410907513939314


 

Após pintar o desenho abaixo, complete a tabela a seguir: 

 

QUESTÕES  RESPOSTAS 

a- O rio do desenho se encontra…  

b) O principal poluidor é o…  

c)Podemos modificar as ações que 

estão ocorrendo no desenho… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Observe a charge abaixe e reflita sobre a mesma. 

 

a- Você acha que a situação retratada está 

ocorrendo ou poderá ocorrer em algum lugal do 

mundo? Em caso afirmativo em quais locais? 

 

 

b)Qual grupo da sociedade você acha que será 

mais prejudicado com a falta deste recurso? 

Justifique. 

 

Fonte: http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=607&evento=7 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=607&evento=7
javascript:;


 

Texto de apoio 

 

Água elemento essencial à vida 

A água potável é um recurso essencial, finito (no espaço 

do tempo humano) e renovável. A água determina a 

existência da vida, pois, 70% do nosso corpo é 

composto por água. Podemos aguentar até 50 dias sem 

comer, mas apenas 4 sem água. Ela é vital para a 

sobrevivência dos seres vivos e utilizada para diversos 

fins, tais como: abastecimento domestico, uso industrial, 

produção de energia elétrica, irrigação, pecuária, pesca, 

turismo, etc.  

 A ausência de água poderá ocasionar sérios 

problemas à vida do homem, dos animais e plantas. Em 

algumas regiões do planeta a falta deste precioso liquido tem levado milhares de 

pessoas à morte e também a disputa por territórios. 

 No Brasil, a continua agressão às bacias hidrográficas, além de fenômenos 

como a seca, começam a despertar a consciência da sociedade de preservação e 

de uma gestão democratica dos nossos recursos hídricos.  

 A água é um elemento de grande importância na composição do modelado 

terrestre, sendo responsável pela interação de todos os elementos de seu ambiente 

de drenagem. Esta possui um equilíbrio harmonioso no ecossistema que foi ao 

decorrer do tempo, profundamente abalada pelas intervenções humanas e 

crescimento das necessidades. (COELHO NETO, 1994 apud GUERRA; CUNHA, 

1994). 

 Neste sentido VESENTINI, 1997, aponta: 

(…) uma parcela da população, especialmente nas periferias e 
bairros pobres, sempre ficam à margem da rede de água 
tratada. E, para piorar esse quadro, há a contaminação das 
nascentes que abastecem as cidades, devido à expansão da 
área construída até os mananciais ou represas, com o 
desmatamento e poluição pelos residuos. A água vai se 
tornando mais difícil e menos pura nas grandes cidades. 

Figura 1 - Foto da autora 



 

 Em seu processo de crescimento, a cidade foi invadindo os mananciais que 

outrora eram isolados e estavam distantes da ocupação humana e passaram a 

poluir este local.  

 O crescimento das cidades na maioria das vezes não ocorreu de forma 

planejada. O homem através de sua evolução passou a exercer uma grande 

influência nos ecossistemas terrestres e a desenvolver uma tecnologia que lhe 

permite alterar o ambiente de forma cada vez mais rápida. De acordo Leff (2001 

apud MENDONÇA, 2001, p.114) “a crise ambiental não é crise ecológica, mas crise 

da razão. Os problemas ambientais são, fundamentalmente, problemas do 

conhecimento”. 

 Para obtermos um crescimento econômico e social, devemos fazer uso 

racional dos recursos naturais, podendo assim, satisfazer as necessidades mínimas 

(moradia, alimentação, vestuário, etc.), sem comprometer a atual e as futuras 

gerações. Para isso, é necessário desenvolvermos a consciência de que a proteção 

do meio ambiente é viável e necessária. 

 Notamos que um dos grandes problemas da preservação da água que 

consumimos são a forma como a mesma vem sendo poluída e gerenciada. A 

população precisa ser sensibilizada e ter consciência da necessidade de economizar 

e valorizar a água. (SILVA; LIMA, 2012).  

 Apesar das estatísticas colocarem o Brasil em uma posição confortável, em 

se tratando de estoques de água, a questão consiste que a maior parte dessas 

reservas, estão relativamente distantes das grandes concentrações urbanas. Além 

disso, na região da Amazônia ou no Pantanal, rios como o Madeira, o Cuiabá e o 

Paraguai, já estão contaminados pelo mercúrio dos garimpos clandestinos. 

 Devido estes dados o planejamento assume cada vez mais importância como 

instrumento de mudança social e racionalização da atividade humana, na busca de 

soluções para múltiplos e complexos problemas, pois é através do planejamento que 

podemos ocupar uma área de forma que agrida o meio natural o mínimo possível.  

 

ATIVIDADES 

 



 

1- De toda a água existente na Terra apenas 2,8% é água doce. E apenas 0,001% 

está disponível para uso nos rios. O restante está nas geleiras, icebergs e aquíferos 

profundos. Muitos países já enfretam problemas de escassez de água. Será que o 

Brasil está incluido neste cenário? Justifique a sua resposta.  

 

2- Todos têm responsabilidade sobre a água que usa, seja você, seus pais e 

amigos, seja o agricultor ou a indústria ou mesmo o comércio. O que você tem feito 

para conserver este bem tão precioso? 

 

 

3-  Elabore um glossário geográfico ilustrativo, utilizando os seguintes termos: 

 Água potável; 

 Bacia Hidrográfica; 

 Drenagem; 

 Ecossistema; 

 Gestão democratica; 

 Mananciais; 

 Periferias; 

 

 

                                 
 

Como será que anda a “saúde” dos rios e córregos da nossa região? Os 

cursos dos rios estão localizados nas partes baixas do relevo, por isso tudo 

que jogamos no meio ambiente, acaba por poluir os rios. Pesquise os rios 

jacutinga e o Rio Tibagi. Não esqueça de verificar se há alguma obra de 

engenharia nos mesmos e que possa a vim a prejudicar estes rios. Bom 

trabalho a todos!!! 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lgGP2xmwN_Q2nM&tbnid=AX4HMXx3hRf-LM:&ved=0CAcQjRw&url=http://lauritaarruda.com.br/lupa-no-mp/123000&ei=MO4WVNasEO3isAS65IHICQ&bvm=bv.75097201,d.aWw&psig=AFQjCNEBINR816mZHCWo0PHKFsiF7C1IrA&ust=1410875253584687


 

UNIDADE  VI 

Nº DE AULA: 04 

OBJETIVO: 

 Identificar os tipos de resíduos sólidos que exitem e qual o destino final que o 

mesmo recebe. 

 Refletir sobre as consequências do destino errado dos residuos sólidos 

causam na meio ambiente, bem como o tempo que o mesmo leva para 

decompor; 

 

 

 

 O aumento dos problemas ambientais foram adventos da revolução industrial, da exploração descontrolada e 

desenfreada sobre o meio natural, impulsionada pelo capitalismo. Esta exploração sem controle sobre o meio natural 

trouxeram consequências sérias. 

 O homem em decorrência de um consumismo exagerado é o principal responsável por este quadro. O 

consumismo é uma das faces desta sociedade contemporânea, estando o mesmo atrelado ao crescimento desordenado 

do espaço urbano e tem sido um dos principais responsáveis pelo surgimento de graves problemas ambientais.  

  Neste sentido argumenta Sato (2003, p. 17), “[...] consideramos que a Educação Ambiental deve gerar, com 

urgência, mudanças na qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os seres 

humanos e destes com outras formas de vida”. 

 Atualmente estamos vivendo a “era dos descartáveis”, ou seja, utilizamos as embalagens apenas uma vez e 

depois os seu destino é a lata de lixo. Os problemas com o destino correto do lixo se encontram na maior parte dos 

países desenvolvidos, ou seja, nos mais industrializados, devido à quantidade consumida e a sua composição. 

 Neste sentido argumenta REYNOL, 2014: 

(...) mais da metade da produção mundial de lixo urbano pertence aos cidadãos dos 

países desenvolvidos. A cada ano, 2,5 bilhões de fraldas são descartadas pelos britânicos, 

30 milhões de câmeras fotográficas descartáveis vão para os lixos japoneses e 183 

milhões de lâminas de barbear, 350 milhões de latas de spray e 2,7 bilhões de pilhas e 

baterias são destinadas aos lixões norte-americanos.  

 

 No Brasil, calcula-se que cerca de 40% do lixo produzido não é sequer coletado. Do que é coletado, a maior 

parte tem destino inadequado. As graves consequências são: córregos, rios, praias poluídas por resíduos sólidos e 



 

muitas vezes são arrastados no período de enchentes (TORRES, 2007). 

 Dois assuntos que a maioria dos governantes gostaria de ignorar são meio ambiente e ecologia, pois se de um 

lado temos o crescimento econômico e este está atrelado ao consumismo, por outro, se não pensarmos em políticas 

de desenvolvimento sustentável, o nosso planeta  não irá resistir a tantos problemas.  

 A sociedade atual cultua o novo, o mais avançado tecnologicamente e não apenas a sua funcionalidade, visto 

observar os lançamentos de celulares, e que hoje em dia, desempenha funções que vão além de realizar ligações 

telefônicas. Devido este fator produtos que poderiam durar anos passam a ser descartados rapidamente e de forma 

irregular, acelerando os problemas com os resíduos sólidos.  

 Uma das alternativas viáveis seria a coleta seletiva, pois desta forma o resíduo ganha um novo destino, em 

vez dos “lixões” (Infelizmente a maioria não passam de depósitos a céu aberto).  Desta forma também a vida útil destes 

são prolongadas e evitariam que novos lugares fossem contaminados.  

 Para que esta seja eficiente é necessário três elementos trabalharem em sincronismo e estes são: educação 

ambiental, logística e a destinação desta coleta.  

 O que devemos ter em mente que a responsabilidade sobre o lixo não é apenas dos órgãos governamentais, 

das grandes indústrias ou mesmo da mídia que nos levam a consumir a cada dia mais.  Devemos compreender que o 

problema gerado com os resíduos sólidos não irá se resolver com soluções tecnológicas ou soluções mirabolantes.  

 O homem deve se conscientizar e começar a adotar nova mentalidade, produzindo novas atitudes de respeito 

em relação ao meio ambiente, devemos nos educar e modificar os nosso hábitos, desta forma iremos quebrar velhos 

paradigmas em relação a este tema.  

 

 

ATIVIDADES 

 

1- Atualmente as pessoas tem trocado os seus equipamentos eletrônicos, por 

exemplo, de celulares, muito rapidamente. O que tem levado a pessoas a estes 

atitudes? Quem são os beneficiários com esta ação? E quais são as consequências?  

 

 

2- “Dois assuntos que a maioria dos governantes gostaria de ignorar são meio 

ambiente e ecologia, pois se de um lado temos o crescimento econômico e este está 

atrelado ao consumismo, por outro, se não pensarmos em políticas de 

desenvolvimento sustentável, o nosso planeta não irá resistir a tantos problemas. No 

sentido apontado no texto o que seria consumismo? E como poderíamos ter um 



 

desenvolvimento sustentável? 

 

 

 

                                  

 

OBSERVA A CHARGE ABAIXO E REPOSTA AS QUESTÕES PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1905&evento=1 

 

a) De acordo com a charge o homem tem dado um destino adequado ao resíduos 

sólidos (lixo)? Justifique. 

 

 

b) As consequências do descarte inadequado dos resíduos sólidos, podem trazer 

problemas para o homem? Justifique.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    FONTE:       

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=887&evento=7 

 

Verifique na tabela acima a quantidade de anos que cada produto levar para se 

decompor na natureza. E depois recorte imagens que representem cada elemento e 

coleno seu caderno, assim como as informações que consta em cada desenho. 

 

 

Realize  uma pesquisa sobre reciclagem e  coleta seletiva  de lixo. Então 

mãos à obra!!!  



 

 

 

 

Use a sua criatividade e imaginação para criar um brinquedo (boneca, 

carrinho, jogos, etc.) ou um objeto útil (porta-caneta, tapete, etc.). 

Então mãos à obra!!!  

 

REGRAS: 

 

 Utilizar qualquer material que poderia ser reciclado ou 

reutilizado, tais como: latinha de refrigerante, garrafas Pet, 

sacolas, embalagens de leite, Madeira, ferro, etc.  Use a sua 

imaginação – sem limite!!!. 

 Pode ser individual ou em dupla; 

 Inovador; 

 Responsabilidade e pontualidade, respeitando o prazo para 

entrega do brinquedo/ e ou objeto; 

 Pode pedir ajuda para os país e amigos (pode ajudar, só não pode 

comprar pronto). 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE VII –  

Nº DE AULA: 06 

OBJETIVO: Refletir sobre a importância da preservação da mata ciliar para os 

corpos d’ água; 

 

 

 A mata ciliar é uma proteção para os rios, córregos e nascentes e assim como 

cílios protegem os nossos olhos, a mata em torno do rio protege o mesmo, 

impedindo que solo, lixos, adubos e outros produtos químicos aplicados nas áreas 

de cultivo, etc, venham a degradar as águas deste corpo d’água.  

 Esta irá funcionar como uma barreira contra o assoreamento dos rios, ou seja, 

impede que a terra das margens vá parar dentro do rio. Caso está ação aconteça, 

poderá matar as espécies que vivem neste local ou então impedir que a luz do sol 

adentre nos corpos d’água e elimine alguns organismos que vivem nos rios e 

servem de alimentos para a fauna aquática. (NASS, 2014). 

 De acordo com TORRES, 2007 as principais vantagens das matas ciliares 

são:  

 Assegurar proteção sanitária aos reservatórios e cursos d’água, impedindo o 

acesso superficial e subsuperficial de poluentes; 

 Garantir a adequada drenagem das águas pluviais, protegendo as áreas 

adjacentes da ocorrência de cheias; 

 Proporcionar a preservação da vegetação e a manunteção da temperatura da 

água adequada a fauna aquatica; 

 Representar ação preventiva contra a erosão e consequentemente o 

assoreamento dos corpos d’águas; 

 Poder constituir áreas para recreação ou de preservação paisagística e 

ecológica. 

  A mata ciliar além de proteger os rios e evitar a perda do solo, também 

aumenta a quantidade e a qualidade da água. Assim, quanto mais mata nas 

margens dos rios, mais vida está sendo preservada e, quando está vegetação é 

retirada, os lençóis subterrâneos tornam-se mais profundos e escassos, 



 

prejudicando a vida de várias espécies da fauna e flora, inclusive do próprio ser 

humano (PIEROTE, N. A. R. 2007 apud CHEIDA 2004, p. 6-7).  

 As matas ciliares também podem vir a servir como corredores ecológicos, que 

são faixas de matas que se unem a outras e através destas vários animais podem 

circular e se reproduzirem. 

 O Código Florestal define como área de preservação permanente as florestas 

e demais formas de vegetação natural situadas ao longo de cursos d’água, em 

faixas marginal com largura minima de:  

 

 30 metros, para cursos d’água com menos de 10 

metros de largura; 

 50 metros, para cursos d’água que tenham de 10 

a 50 metros de largura; 

 100 metros, para cursos d’água que tenham de 

50 a 200 metros de largura; 

 200 metros, para cursos d’água que tenham de 

200 a 600 metros de largura; 

 500 metros, para cursos d’água que tenham 

largura superior a 600 metros.  

 

 As matas ciliares (áreas de preservação permanente -APP) em algumas áreas 

se encontram totalmente degradadas e sem 

recomposição, apesar que as mesmas são 

protegias por lei desde 1965 (Lei n°. 4.771). Como 

podemos observar ao redor do lago do Parque Arthur 

Thomas, localizado em Londrina. 

 A falta de vegetação nas margens do lago, 

tem ocasionado sérios problemas como erosão e o 

assoreamento de suas águas.  

 Precisamos adotar medidas para reverter este            Fonte: própria autora 

quadro que temos observado em relação ao meio ambiente e somente a sociedade 

organizada poderá inverter estas questões, pois não adianta criar novas leis, se as 

que está em vigor não são cumpridas.         

 



 

                                             
ATIVIDADES 

a) A mata ciliar são como os nossos cílios que protegem os nossos olhos. Quais são 
os benefícios que as matas ciliares podem trazer para os cursos d’água? 

 

b) Elabore um glossário geográfico ilustrativo, utilizando os seguintes termos: 

 Assoreamento; 

 Corredores ecológicos; 

 Erosãol; 

 lençóis subterrâneos; 

 

 

 

Aula de Campo no Parque  Parque Arthur Thomas – Londrina  

Observe abaixo a área de vegetação presente no Parque Arthur Thomas. E como 
você vê este parque em relação a sua localização? O que o mesmo representa em 
termos ambientais? 

 

Delimitação da área de vegetação do Parque Arthur Thomas  

 

Fonte: Imagem manipulada pela autora 

 



 

Neste dia não esqueça: 

 Uniformizado e com tênis, lembre-se é uma aula normal, apenas o 

cenário é que será modificado; 

 Leve lanche (de preferência frutas) e água; 

 Boné; 

 Repelente e filtro solar; 

 Máquina fotográfica; 

  Caderno de anotações; 

 Deixe a “preguiça” em casa e leve apenas a disposição em 

participar!!! 

 

 

 

PARQUE ARTHUR THOMAS 

Inserido na Bacia Hidrográfica do Ribeirão Cambé, os rios que estão presente 

são os Córregos: Piza, Monjolo e Bem-te-vi (margem direita) e os da margem 

esquerda são: Carambeí, Pica-pau e Tico-Tico. A vegetação presente é um 

fragmento da Mata Atlântica, estando presente a Peroba Rosa, Pau d’ Alho, 

Paineiras, Figueiras e Palmeiras. A fauna do parque é composta por répteis 

(lagarto, cágados), anfíbios (rãs, perecas e 

sapos) peixes (tilapia, e lambaris).mamíferos 

(macacos-prego, capivara, cutias e quatis) e 

aves (garça branca-grande, carcará, 

saracura-do-mato, entre outras).   

A área do parque é de 85, 47 hectares, 

sendo que 60,25 hectares foi doado ao 

município de Londrina, em 1977  por um dos 

sócios da Companhia de Terras Norte do 

Paraná, (Arthur Thomas) e o restante foi desapropriado pela prefeitura de 



 

Londrina. Inserido no meio urbano este parque conta com várias trilhas, que 

levam ao contato com a natureza, de um dos mirantes é possível admirar uma 

cachoeira com 20 metros de queda d’água. Devido a declividade do terreno, 

no local foi construída uma usina Hidrelétrica (Usina de Cambezinho), que em 

1939 fornecia eletricidade para toda a cidade que não passava de 10 

quarteirões. A usina funcionou de 1939 até o ano de 1967.  

Atualmente o parque passa por uma série de problemas, como o 

assoreamento do lago, descaso da poder publico em relação à manutenção de 

pontes e escadas no interior do mesmo e o lixo presente nas encostas e nos 

rios.  

Fonte: A foto é da própria autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE  VIII 

Nº DE AULA: 02 

OBJETIVO: Identificar os principais impactos causados ao meio natural pelo homem 

e observado nas aulas de campo: 

 

 

 

                   

 

     

http://osimpactosambientais.blogspot.com.br/ 

 

 O crescimento das cidades na maioria das vezes não ocorre de forma 

planejada. O homem, através de sua evolução, passou a exercer uma grande 

influência nos ecossistemas terrestres e a desenvolver uma tecnologia que lhe 

permite alterar o ambiente de forma cada vez mais rápida e ponderosa. 

 Dentre as várias consequências do crescimento urbano podemos citar: a 

ocupação irregular de áreas de preservação permanente, a retirada da vegetação 

nativa, erosão, assoreamento e poluição hidríca dos corpos d’água, entre outros.  

 Todos estas ações realizadas pelo homem tem gerado uma série de impactos 

ambientais, alterando muitas vezes de forma irreversível o meio natural. E as 

consequências destes atos, o próprio homem vem sofrendo, com o aumento da 

temperatura (aquecimento e formação de ilhas de calor), falta de água, efeito estufa, 

chuvas ácidas, enchentes, desmoramentos de enconstas, entre outros.  

 Em pleno século XXI um dos problemas mais graves pelo quais temos 

passado, é a escassez da água. Devemos nos posicionar e rever a forma como 

http://osimpactosambientais.blogspot.com.br/


 

temos utilizado este recurso, assim como os impactos que temos imputado à 

natureza.  

 A questão ambiental está se tornando cada vez mais urgente e importante 

para toda a sociedade, pois o futuro depende da relação entre natureza e o tipo de 

uso que a humanidade faz dos recursos naturais disponíveis. A medida que a 

humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza, surgem mais conflitos. 

(LOHN, 2014). 

 É necessário que homem assuma uma nova postura perante o meio 

ambiente, reveja os seus conceitos e quebre velhos paradigmas alterando o seu 

comportamento. 

 Entre os principais agentes poluidores, a indústria é o principal, ela gera 

resíduos que ao serem eliminados de forma imprópria, podem poluir as águas, o ar 

(atmosfera) e o solo. E a cada dia produzimos mais devido a lógica capitalista.  

 Uma das características da atual sociedade está relacionada ao consumismo, 

que produz impactos sobre o meio natural. A sociedade capitalista seduz a 

população com a “lógica”, se consumismo, somos felizes. O consumismio está 

atrelado ao poder, ao prestigio social. 

  A humanidade precisa rever suas bases e conceitos, pois a natureza 

não suporta mais ser agredida, o homem precisa entender que uma vez esgotada os 

recursos essenciais, não haverá necessidade de tecnologia de ponta, pois a vida 

terá se exaurido de nosso planeta.  

 

ATIVIDADES 

 

1- Todos os dias somos “bombardeados” com propagandas sobre diversos produtos 

e em praticamente todas elas, as pessoas retratadas estão felizes. Na sua opinião a 

felicidade está atrelada ao consumo? Justifique a sua resposta. 

 

 



 

2- Como a natureza tem se apresentada frente à forma como o homem a vem 

tratando-a? (recursos hídricos, solos expostos, poluição atmosfera). 

 

 

3- Elabore um glossário geográfico ilustrativo, utilizando os seguintes termos: 

 Capitalismo; 

 Chuvas ácidas; 

 Consumismo; 

 Efeito estufa; 

 Ilhas de calor; 

 Ocupação irregular; 

 

 

 

 

4- Observe a imagem ao lado, 

indentifique/explique os principais 

impactos ambientais que vocês está 

observando. Em seguida indique uma 

possível solução para o problema. 

 

 

                                                                     Fonte: própria autora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após assistir a este documentário, vamos refletir sobre algumas 

questões? 

a- Este documentário foi gravado na Ilha das Flores, localizado à margem do Rio 
Guaíba, a poucos quilômetros de Porto Alegre. Estas cenas retratadas no filme 
poderiam ser ser vista em outras regiões/cidades do Brasil? Justifique. 

 

Ampliando o conhecimento 

Assista  o filme:  A ilha das flores – Direção de Jorge Furtado 

(1989) . Acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Dp4ZAjRvCU 

SINOPSE 
Este filme retrata a sociedade atual, tendo como enfoque seus 
problemas de ordem sociais, econômicas e culturais, na medida 

em que contrasta a força do apelo consumista, os desvios 
culturais retratados no desperdício, e o preço da liberdade do 

homem, enquanto um ser individual e responsável pela própria 
sobrevivência. Através da demonstração do consumo e 

desperdício diários de materiais (lixo), o autor aborda toda a 

questão da evolução social de indivíduo, em todos os sentidos. 
Torna evidente ainda todos os excessos decorrentes do poder 

exercido pelo dinheiro, numa sociedade onde a relação opressão e 
oprimido é alimentada pela falsa idéia de liberdade de uns, em 

contraposição à sobrevivência monitorada de outros.  

FICHA TÉCNICA 
Direção: Jorge Furtado 

Roteiro: Jorge Furtado 
Produtor: Mônica Schmiedt, Giba Assis Brasil e Nôra Gulart 

Ano: 1989 

Gênero: Documentário, Curta-metragem 
Duração: 90’ 

ELENCO 

Júlia Barth 
Paulo José (Voz Narrativa) 

Ciça Reckziegel (Dona Anete) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dp4ZAjRvCU


 

b- De acordo com o documentário o que difere os seres humanos dos demais 
mamíferos? 

 

 

c- Qual é o caminho do tomate ao longo do documentário e quais pessoas fazem parte 
deste? 

 

 

d- A nossa sociedade desperdiça muitos alimentos, como conscientizar esta população 
a respeito desta questão? 

 

d- Que problemas que foram apresentados no filme e que fazem parte da população 
brasileira? 

 

e) O filme é encerrado com a seguinte frase: “Liberdade é uma palavra que o sonho 
humano alimenta e que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.” 

 Em sua opinião o que é ter liberdade? Justifique. 
 
 

 O brasileiro é um povo livre? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDADE IX 

Nº DE AULA: 02 

OBJETIVO: 

 Identificar as principais leis ambientais que regem esta questão; 

 Refletir sobre a leis ambientais fazendo com que as crianças entendam as mesmas 

e desta forma possam se tornam cidadãos responsáveis por suas ações em relação 

ao meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Foto da autora 

 

  O homem através de sua evolução passou a exercer uma grande influência 

nos ecossistemas terrestres e a desenvolver uma tecnologia que lhe permite alterar 

o ambiente de forma cada vez mais rápida. De acordo Leff (2001 apud MENDONÇA, 

2001, p.114) “a crise ambiental não é crise ecológica, mas crise da razão. Os 

problemas ambientais são, fundamentalmente, problemas do conhecimento”. 

 Para obtermos um crescimento econômico e social, devemos fazer uso 

racional dos recursos naturais, podendo assim, satisfazer as necessidades mínimas 

(moradia, alimentação, vestuário, etc.), sem comprometer a atual e as futuras 

gerações. Para isso, é necessário desenvolvermos a consciência de que a proteção 

do meio ambiente é viável e necessária. 



 

 Atualmente temos a necessidade urgente de incorporar valores e atitudes aos 

conhecimentos sobre processos ambientais para que ocorra uma relação equilibrada 

entre o homem e o meio ambiente (TOZZONI-REIS, 2008). 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, (inciso VI do parágrafo 1º do 

art. 225) em relação a educação ambiental, devemos, “promover a educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente”.  

 A legislação brasileira referente a proteção ao meio ambiente é uma das mais 

completas, infelizmente as mesmas são burladas pelos próprios órgãos públicos ou 

por falta de fiscalização. 

  Diante deste fato a sociedade deve começar exigir que a Lei seja cumprida e 

que nós também façamos a nossa parte. A princípio as nossas ações podem 

parecer de “formiguinhas”, mas se todos assumirem a sua responsabilidade, a 

mesma terá um efeito benéfico sobre o meio ambiente. 

 As principais Leis Ambientais surgiram devido a necessidade de “frear” a 

devastação que vem sofrendo os recursos naturais, devido a ganância do homem.  

 Esta ação devastadora tem impossibilitado um desenvolvimento sustentável, 

nesse sentido as novas leis consideram que as atividades prejudiciais ao meio 

ambiente serão punidas criminalmente. A punição poderá ser desde uma simples 

advertência, até uma pena de reclusão, passando por multas que variam de R$ 50 A 

50 milhões. 

 A concientização da população quanto a preservação do meio ambiente é um 

direito e um dever de todo cidadão. E quanto antes inciarmos está aprendizagem, 

menos danos ao recursos naturais serão imputados. Recursos esses essenciais a 

vida em nosso planeta. 

 

 

 

 



 

 

INTENSIFICANDO A APRENDIZAGEM 
 
De acordo com MACHADO, 2014 as Principais Leis Ambientais são:  

 Lei de Crimes Ambientais – número 9.605 de 12/02/1998. 
Reordena a legislação ambiental brasileira no que se 
refere às infrações e punições. A pessoa jurídica, autora 

ou co-autora da infração ambiental, pode ser penalizada, 

chegando à liquidação da empresa, se ela tiver sido criada 
ou usada para facilitar ou ocultar um crime ambiental. A 

punição pode ser extinta caso se comprove a recuperação 
do dano ambiental. As multas variam de R$ 50,00 a R$ 50 

milhões de reais. 
Para saber mais: www.ibama.gov.br. 

 
 Lei da Ação Civil Pública – número 7.347 de 24/07/1985. 

Lei de interesses difusos, trata da ação civil publica de 
responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor e ao patrimônio artístico, turístico ou 
paisagístico. 

 
 Lei dos Agrotóxicos – número 7.802 de 10/07/1989. 

A lei regulamenta desde a pesquisa e fabricação dos 

agrotóxicos até sua comercialização, aplicação, controle, 
fiscalização e também o destino da embalagem. 

 
 Lei da Área de Proteção Ambiental – número 6.902 de 

27/04/1981.  
Lei que criou as “Estações Ecológicas“, áreas 

representativas de ecossistemas brasileiros, sendo que 90 
% delas devem permanecer intocadas e 10 % podem 

sofrer alterações para fins científicos. Foram criadas 
também as “Áreas de Proteção Ambiental” ou APAS, áreas 

que podem conter propriedades privadas e onde o poder 
público limita as atividades econômicas para fins de 

proteção ambiental. 
 

 Lei da Exploração Mineral – numero 7.805 de 

18/07/1989. 
Esta lei regulamenta as atividades garimpeiras. Para estas 

atividades é obrigatória a licença ambiental prévia, que 
deve ser concedida pelo órgão ambiental competente. Os 

trabalhos de pesquisa ou lavra, que causarem danos ao 
meio ambiente são passíveis de suspensão, sendo o titular 

da autorização de exploração dos minérios responsável 

http://www.ibama.gov.br/


 

pelos danos ambientais. A atividade garimpeira executada 
sem permissão ou licenciamento é crime. Para saber mais: 

www.dnpm.gov.br. 
 

 Lei da Fauna Silvestre – número 5.197 de 03/01/1967. 
A lei classifica como crime o uso, perseguição, apanha de 

animais silvestres, caça profissional, comércio de espécies 
da fauna silvestre e produtos derivados de sua caça, além 

de proibir a introdução de espécie exótica (importada ) e 
a caça amadorística sem autorização do Ibama. 

Criminaliza também a exportação de peles e couros de 
anfíbios e répteis em bruto. Para saber mais: 

www.ibama.gov.br 
 

 Lei das Florestas – número 4.771 de 15/09/1965. 
Determina a proteção de florestas nativas e define como 

áreas de preservação permanente (onde a conservação da 

vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 a 500 metros 
nas margens dos rios, de lagos e de reservatórios, além 

de topos de morro, encostas com declividade superior a 
45 graus e locais acima de 1.800 metros de altitude. 

Também exige que propriedades rurais da região Sudeste 
do país preservem 20 % da cobertura arbórea, devendo 

tal reserva ser averbada em cartório de registro de 
imóveis. 

 
 Lei da criação do IBAMA – número 7.735 de 22/02/1989. 

Criou o Ibama, incorporando a Secretaria Especial do Meio 
Ambiente e as agências federais na área de pesca, 

desenvolvimento florestal e borracha. Ao Ibama compete 
executar a política nacional do meio ambiente, atuando 

para conservar, fiscalizar, controlar e fomentar o uso 

racional dos recursos naturais. 
 

 Lei do Parcelamento do Solo Urbano – número 6.766 de 
19/12/1979. 

Estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos 
em áreas de preservação ecológicas, naquelas onde a 

poluição representa perigo à saúde e em terrenos 
alagadiços. 

 
 Lei da Política Agrícola – número 8.171 de 17/01/1991. 

Coloca a proteção do meio ambiente entre seus objetivos 
e como um de seus instrumentos. Define que o poder 

público deve disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, 
da água, da fauna e da flora; realizar zoneamentos 

agroecológicos para ordenar a ocupação de diversas 

http://www.dnpm.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/


 

 

ATIVIDADES 

 

1- Para obetermos um crescimento econômico e social, devemos fazer uso racional 

do que? 

 2- Compete apenas ao Poder Público fiscalizar as Leis? Como deve agir um 

cidadão? 

atividades produtivas, desenvolver programas de 
educação ambiental, fomentar a produção de mudas de 

espécies nativas, entre outros. 
 

 Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – número 6.938 
de 17/01/1981. 

É a lei ambiental mais importante e define que o poluidor 
é obrigado a indenizar danos ambientais que causar, 

independentemente da culpa. O Ministério Público pode 
propor ações de responsabilidade civil por danos ao meio 

ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar 
e/ou indenizar prejuízos causados. Esta lei criou a 

obrigatoriedade dos estudos e respectivos relatórios de 
Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 

 
 Lei de Recursos Hídricos – número 9.433 de 08/01/1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água 
como recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico, que pode ter usos múltiplos (consumo 
humano, produção de energia, transporte, lançamento de 

esgotos). 
 

 Lei do Zoneamento Industrial nas Áreas Críticas de 
Poluição – número 6.803 de 02/07/1980. 

Atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer 
limites e padrões ambientais para a instalação e 

licenciamento das industrias, exigindo o Estudo de 
Impacto Ambiental. 

 
 
FONTE:  

http://planetaorganico.com.br/site/index.php/meio-ambiente-as-

17-leis-ambientais-do-brasil/ 

 

 

http://planetaorganico.com.br/site/index.php/meio-ambiente-as-17-leis-ambientais-do-brasil/
http://planetaorganico.com.br/site/index.php/meio-ambiente-as-17-leis-ambientais-do-brasil/


 

3- Escolha duas leis ambientais citadas no quadro “Intensificando a Aprendizagem” 

e transforme os mesmo em um desenho, em seu caderno. Não esqueça de colorir.  

 

 

4- Em grupos de três alunos, monte um painel e/ou cartaz identificando a ausência 

do poder publico em relação ao meio ambiente. Vocês poderão utilizar as imagens 

adquiridas nas nas aulas de campo ao entorno do colégio Estadual Teothonio 

Brandão Vilela (Ibiporã), Horto Florestal de Ibiporã e no Parque Arthur Thomas. 

 

 

 

  

                                 

 

Pesquise nos jornais uma reportagem onde o meio ambiente sofreu uma ação 

prejudicial, depois cole em seu caderno e apresente os principais fatos para a turma. 

Boa pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lgGP2xmwN_Q2nM&tbnid=AX4HMXx3hRf-LM:&ved=0CAcQjRw&url=http://lauritaarruda.com.br/lupa-no-mp/123000&ei=MO4WVNasEO3isAS65IHICQ&bvm=bv.75097201,d.aWw&psig=AFQjCNEBINR816mZHCWo0PHKFsiF7C1IrA&ust=1410875253584687


 

UNIDADE  X 

Nº DE AULA: 02 

OBJETIVO: 

 Refletir que a vida em sociedade é composta de direitos e deveres; 

 Analisar o papel de cada cidadão na construção de um meio ambiente 

sustentável; 

 

 

Refletir e debater sobre a música “Depende de nós” de Ivan Lins e Vitor Mar. 

Segue abaixo trecho da música, a música complete você pode acessar o link: 

http://letras.mus.br/ivan-lins/46434/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Depende de nós, 

Quem já foi ou ainda é criança, 

Que acredita ou tem esperança, 

Quem faz tudo pra um mundo melhor 

(...) 

Depende de nós, 

Se esse mundo ainda tem jeito, 

Apesar do que o homem tem feito, 

Se a vida sobreviverá. 

F 

 

FFonte: foto da própria autora(...) 

http://letras.mus.br/ivan-lins/46434/


 

a) Como podemos “ter” um mundo melhor? E qual seria o seu papel neste cenário? 

 

 

b- Como o homem vem agindo em relação ao meio ambiente? Explique  

 

 

3- Qual será o futuro da humanidade se continuarmos tratando o nosso planeta da 

forma que estamos tratando ele hoje em dia? 

 

 

 

Exercendo a cidadania… 
 
 
A cidadania não se dá como algo natural e inato nas pessoa, ela é construída. A 

cultura é um alicerce para realizar tal tarefa. É pelo seu fortalecimento e valorização 

que se desenvolve nas pessoas sentimentos de pertencer, o que é uma base para a 

cidadania. 

  De acordo com a Declaração dos Direitos Humanos que foi aprovada pela 

ONU (Organização das Nações Unidas), defende a igualdade e a dignidade dos 

indivíduos, sendo este documento a base para revidicações para um mundo mais 

justo e igualitário, pois serve de instrumento contra a discriminação e a opressão. 

 A Constituição brasileira prevê que todos os brasileiros, independente da 

condição social, cor ou religião, possuem direitos e deveres.  Para que possamos 

exercer a cidadania plena, é necessário conhecermos e colocarmos em prática 

nossos direitos, assim como exercer os nosso deveres.  

Os nosso deveres são os seguintes:  

 Respeitar e cumprir a legislação (leis) do país; 



 

 Escolher, através do voto, os governantes do país 

(presidente da República, deputadores federais e estaduais, 

senadores, prefeitos, governadores de estados e 

vereadores); 

 Respeitar os direitos dos outros cidadãos, sejam eles 

brasileiros ou estrangeiros; 

 Tratar com respeito e solidariedade todos os cidadãos, 

principalmente os idosos, as crianças e as pessoas com 

deficiências físicas; 

 Proteger e educar, da melhor forma possível, os filhos e 

outras pessoas que dependem de nós; 

 Colaborar para a preservação do patrimônio histórico-

cultural do Brasil; 

 Ter atitudes que ajudem na preservação do meio ambiente 

e dos recursos naturais.  

 E os nosso Direitos são: 

 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza; 

 Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; 

 Direito à educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho e lazer; 

 Proteção à maternidade e à infância; 

 Liberdade de manifestação de pensamento, sendo vedado o 

anonimato; 

 Seguir a crença religiosa que desejar; 

 Exercer a profissão que quiser, respeitando as exigências relacionadas 

às qualificações profissionais; 

 Não ser tratado de forma desumana ou degradante. Não ser submetido 

a atos de tortura física, psicológica ou de qualquer outra natureza. 

 

 
 
 
Fonte:: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


 

ATIVIDADES 

 

1- De acordo com o texto qual é o alicerce da cidadania? Explique-a. 

 

2- Após ler a relação de Direitos previstas em nossa Constituição. Estes são todos 

respeitados? Justifique a sua resposta. 

 

3- Monte um cartaz e/ou paínel sobre o tema: Direitos e Deveres, recortando 

imagens de jornais e revistas.  

 

 

 

Ampliando o conhecimento 

 

Assista  o filme:  Cidadania para as crianças, de Paulo José. Acesse o link: 
https://www.youtube.com/watch?v=d-1Soy6zATY 
 
 
COMENTÁRIO: Este vídeo foi realizado pelo Núcleo de Cinema de animação 
do Ceará e relata em forma de desenho animado o que é cidadania e como 
devemos exerce-la de forma plena.  
 

VAMOS EDITAR O NOSSO PRÓPRIO VÍDEO? 

 
- Em grupo de 3 ou 4 alunos, vamos buscar imagens em nossa cidade, onde 
demonstre se os cidadãos de Ibiporã cumpre os seus deveres e se tem os seus 
direitos respeitados. Pode ser fotos ou filmagem, no máximo de 5 minutos, não 
esqueça de colocar uma música que combine com as imagens captadas. Bom 
trabalho a todos!!! 
 
PS:  Não esqueça de salvar em JPG, pois iremos apresentar aos outros colegas 
de sala.  
 
 

 

 

 



 

UNIDADE  XI 

Nº DE AULA: 02 

OBJETIVO: 

 Identificar os “olhares geográficos” em relação ao meio ambiente nos 

trabalhos de campos realizados; 

 

 

Elaboração de uma exposição denominada “Um Olhar geográfico 

sobre as questões ambientais”, onde os alunos irão confeccionar 

paineis com imagens adquiridas nas aulas de campo e desenhos 

confecionados nas aulas de geografia sobre o tema. Esta exposição 

será aberta a toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO  
 
 
 Todas as atividades serão avaliadas de acordo com o interesse e 

responsabilidade demostrada pelo aluno, ou seja, ela será contínua. Cada unidade 

apresentará uma série de atividades diversificadas, onde o aluno terá a 

oportunidade de se destacar na qual mais se identifica, enfatizando os aspectos 

qualitativos dos trabalhos realizados. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES AO PROFESSOR  
 

 O desenvolvimento deste Caderno Pedagógico visa auxiliar a prática 

pedagógica em sala de aula. Uma das angústias vivenciadas pela maioria dos 

professores refere-se em como despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento. 

As atividades propostas neste material foram elaboradas, visando dar suporte ao 

professor diante desta problemática. E Também o resgate as aula de campo, 

verdadeiras janelas do conhecimento. Sabemos que as dificuldades são muitas, mas 

devemos enfreta-las, buscando uma educação de qualidade.  

 

  

CADERNO PEDAGÓGICO 

 
 
 Este trabalho faz parte da solicitação do Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2014. Este programa é de suma importância para o 

desenvolvimento de uma educação de qualidade, pois oportuniza aos professores 

da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, o retorno a Universidade, 

possibilitando a troca de experiências com outros professores, além de ampliar o 

conhecimento através das aulas e cursos realizados no período do programa. Este 

caderno foi elaborado através de pesquisas bibliográficas e orientação do professor 

da universidade. Espera-se que ele contribua na busca por uma educação de 

qualidade, sabemos que o caminho é árduo, mas não impossível de ser alcançado.  
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