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Professor Orientador:  Marciana Pelin Kliemann 
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Relação Interdisciplinar: 

(indicar, caso haja, as diferentes 
disciplinas compreendidas no 

trabalho) 

 Ciências 

 Matemática 

 Arte 

 

Resumo: 

(descrever a justificativa, objetivos e 
metodologia utilizada. A informação 

deverá conter no máximo 1300 
caracteres, ou 256 palavras, fonte 

Arial ou Times New Roman, tamanho 
12 e espaçamento simples). 

           A escola exerce fundamental importância para a 

formação plena da pessoa humana, é nela que o aluno 

adquire conhecimentos de natureza científica, mas também 

aprende a interagir, a aceitar as diferenças, se relacionar com 

as pessoas e outros elementos inerentes à sua coexistência. 

A partir da análise das atitudes dos alunos em relação ao 

ambiente escolar foi possível perceber a necessidade de uma 

ação pedagógica que desperte neles a responsabilidade de 

cuidar do seu próprio meio, abordando as consequências do 

descaso com as questões ambientais.Para isso, é necessário 

que a gestão da escola seja comprometida com essas 
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questões, promovendo situações de aprendizagem onde se 

coloque em prática ações que, além de despertar a 

consciência ambiental, transforme o cotidiano escolar.Sendo 

assim, este trabalho propõe, através da prática e do 

envolvimento coletivo, desenvolver nos alunos 

comportamentos ambientalmente corretos por meio de ações 

concretas, tendo como ponto de partida o próprio ambiente 

escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis. Assim, esta unidade didático-pedagógica tem 

por objetivo despertar a consciência ambiental necessária nos 

alunos para que possam respeitar o ambiente escolar coletivo, 

visando mudanças de atitudes e valores que os levem, além 

de preservar, a construir melhorias básicas que tornem o 

ambiente escolar agradável e atrativo. 

Palavras-chave: 

(3 a 5 palavras) 

Educação Ambiental;  

Ambiente escolar; 

Preservação. 

 

Formato do Material Didático:  Unidade Didática 

Público: 
(indicar o grupo para o qual o 
material didático foi desenvolvido: 
professores, alunos, comunidade..). 

 Alunos do 1º Ano do Ensino Médio 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

             Nas últimas décadas, vêm se intensificando as preocupações inerentes à 

temática ambiental, e com isso as iniciativas dos vários setores da sociedade para o 

desenvolvimento de atividades e projetos com o intuito de educar as comunidades, 

procurando sensibilizá-las para as questões ambientais, e mobilizá-las para a 

mudança de atitudes e a apropriação de posturas que possibilitem o equilíbrio 

ambiental. 

 Apesar dos alunos, nos dias atuais, terem mais acesso às informações 

referentes às questões ambientais, percebe-se nas práticas cotidianas ações 

incompatíveis com relação à conservação do meio em que vivem.   

O grande desafio está em gerir um processo educacional onde as 

ações educativas sejam desenvolvidas na perspectiva da 

sensibilização aproximando o ser humano do natural, do emocionar-se 

com a natureza, do sentimento de pertencimento à vida planetária, da 

cooperação de todos com todos, da solidariedade (BOFF, 1999). 

 

A observação cotidiana das atitudes dos alunos em relação ao ambiente 

escolar tornou possível identificar a necessidade de uma ação pedagógica que 

desperte neles a responsabilidade de cuidar do seu próprio meio, abordando as 

consequências do descaso com as questões ambientais. 

O fato de jogarem lixo nos diversos ambientes da escola, a falta de cuidados 

com o prédio escolar, a destruição de plantas e jardins mostra a urgência de se 

construir uma consciência de pertencimento do eu com o mundo, com a escola, 

enfim com todos os locais nos quais se convive, permitindo que os alunos 

incorporem ao cotidiano atitudes voltadas à preservação ambiental. 

A educação é mediadora na atividade humana, articula teoria e prática, 

fazendo com que o sujeito envolvido no processo educacional se aproprie dos 

conhecimentos fornecidos e seja capaz de agir de forma responsável diante do 

ambiente em que vive.  
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Por tais motivos, esta produção didático-pedagógica se justifica e 

caracteriza-se por ser uma Unidade Didática, que se propõe a abordar as questões 

ambientais, não apenas como um processo de sensibilização e informação, mas, 

principalmente de mobilização da comunidade escolar para a ação. 

As indissociáveis relações entre teoria e prática, ensino e 
aprendizagem, sujeito e objeto investigado, contexto global e local, 
experimentação e reflexão, ensino e pesquisa, questões históricas, 
sociais e culturais de um objeto que se põem a conhecer, como 
também do sujeito que conhece, são inerentes aos Projetos 
Integradores. Além dessas relações, a articulação entre o real e o 
imaginário, entre o afetivo e o cognitivo, auxilia na construção de um 
conhecimento que intenciona sempre uma aproximação com a 
totalidade do conhecimento (VENDRUSCOLO, 2008, p. 104-105). 

  A autora supracitada entende a educação ambiental como um conjunto de 

conteúdos e práticas ambientais, orientadas para a resolução dos problemas 

concretos do ambiente, através do enfoque interdisciplinar e de uma participação 

ativa e responsável de cada indivíduo e da comunidade. 

Nessa perspectiva, essa unidade didática, por meio de metodologias que 

envolvam o sentir, o pensar e o agir, contribui para provocar o interesse dos alunos, 

transformando-se em uma experiência agradável e possibilitando que os mesmos 

assumam o papel central do processo ensino-aprendizagem, participando 

ativamente no diagnóstico de problemas e na busca de soluções, desenvolvendo 

habilidades e formando atitudes ambientalmente corretas. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Despertar a consciência ambiental necessária nos alunos para que possam 

respeitar o ambiente escolar coletivo, visando mudanças de atitudes e valores que 

os levem, além de preservar, a construir melhorias básicas que tornem o espaço 

escolar ambientalmente agradável e atrativo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Observar coletivamente o espaço escolar para identificar as 

condições em que o mesmo se encontra; 

 Orientar e sensibilizar os alunos para que haja uma mudança de 

atitudes e valorização do ambiente escolar; 

 Possibilitar aos educandos o contato com os elementos da natureza 

(terra, sol, ar, água), envolvendo-os na conservação, limpeza, 

paisagismo e organização do seu próprio meio; 

 Propiciar espaços agradáveis e de socialização por meio da 

revitalização do pátio escolar; 

 Construir floreiras externas com a reutilização de pneus usados; 

 Propor um trabalho interdisciplinar com a professora de Arte para a 

confecção de lixeiras, por meio da reciclagem, para serem usadas 

nas diversas dependências da escola; 
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3. SEQUENCIA DIDÁTICA: 

 

ATIVIDADE 01 

 Objetivo: 

Apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica, investigando os 

conhecimentos dos alunos a respeito do tema. 

Metodologia: 

Será feita a exposição do projeto pela professora, enfocando a importância da 

participação dos alunos para o sucesso do trabalho. 

  Será proposta uma atividade de investigação quanto ao saber prévio dos 

alunos sobre o tema em estudo, possibilitando uma reflexão da Educação Ambiental 

no ambiente escolar. 

Através de trabalho em grupo, os alunos deverão discutir, registrar e 

posteriormente apresentar os resultados da discussão para toda a turma. 

Questões propostas: 

• Quem é responsável pelo cuidado com o espaço da nossa escola?  
 
• O ambiente escolar é agradável? (qualidade do ar, áreas livres, áreas verdes, 
ventilação, iluminação, barulhos, espaço individual, qualidade da água, condição de 
higiene, relações humanas).  
 
•Qual o estado de conservação da escola?  

 
•Quem participa dos cuidados do ambiente escolar?  
 
•Como são nossas atitudes e as da comunidade, no espaço escolar em relação a: 
consumo de energia, água e materiais, produção de resíduos e descartes?  
 
•A Educação Ambiental se relaciona com os comportamentos e atitudes das 
pessoas que convivem no espaço escolar? Como?  
 
•Como acontece a Educação Ambiental em nossa escola? Cumpre aquilo a que se 
propõe? Por quê?  
 

Tempo estimado: 04 horas. 
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ATIVIDADE 02 

 

Objetivo: 

 Refletir sobre a responsabilidade de cada um com relação a questão 

ambiental. 

 

Metodologia: 

 A professora colocará no quadro o seguinte questionamento: “ O que a 

Questão Ambiental tem a ver com cada um de nós?”, anotando com giz as 

respostas iniciais dadas pelos alunos. 

Logo após será exibido o vídeo: “ A história das coisas”. Um documentário de 

20 minutos, que mostra passo a passo, a extração,  produção, venda, consumo e 

descarte, revelando como os produtos afetam comunidades e ecossistemas. E 

assim as conexões que existem  entre diversos problemas ambientais e sociais, 

sendo um alerta para a urgência de criarmos sociedades mais sustentáveis.  

Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=Nk8qnGu8VQc&list=PLCC21D8A784316054&inde
x=2&feature=plpp_video. Acesso em: 02 out. 2014. 
  
 Após o vídeo, a professora abre o debate e sugere que voltem a refletir sobre 
a pergunta inicial (O que a questão ambiental tem a ver comigo?). Em seguida, 
propõe uma comparação das ideias iniciais sobre a mesma pergunta, anotadas 
antes no quadro de giz.  
Os participantes anotam as conclusões. Como tarefa pessoal, a professora sugere 
que reflitam e escrevam um texto opinativo sobre a questão:  
 
É importante tratar da questão ambiental na escola? 
Por quê?  

 

 

Tempo estimado: 03 horas. 

 

ATIVIDADE 03 

 

Objetivo: 

Observar coletivamente o espaço escolar para identificar as condições em 

que o mesmo se encontra. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Nk8qnGu8VQc&list=PLCC21D8A784316054&index=2&feature=plpp_video
http://www.youtube.com/watch?v=Nk8qnGu8VQc&list=PLCC21D8A784316054&index=2&feature=plpp_video
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Metodologia: 

 Levar os alunos para observar o espaço escolar: corredores, saguão, pátio, 

quadra, jardins e o entorno do colégio. 

 Eles deverão anotar todos os problemas ambientais que perceberem. 

 Em sala de aula, se fará a exposição dessas anotações e as sugestões do 

que é possível fazer para resolver ou minimizar essas questões. 

 

 Tempo estimado: 02 horas. 

 

ATIVIDADE 04 

 

Objetivo:  

 Possibilitar ao educando o contato com os elementos da natureza, 

envolvendo-os na limpeza, conservação e organização do seu próprio meio. 

Metodologia: 

 Levar os alunos para o pátio externo e entorno do colégio. Cada um trará um 

saco plástico e recolherá o lixo encontrado. Também serão usados rastelos, 

vassouras, pás e outras ferramentas necessárias para fazer a limpeza e organização 

do ambiente escolar.  

Tempo estimado: 02 horas. 

 

 

 

ATIVIDADE 05 

 

Objetivo:  

 Despertar no aluno a necessidade de cuidados com o meio ambiente para a 

organização e preservação do seu próprio meio. 

 

Metodologia:  

 Pesquisar no laboratório de informática, cuidados com o meio ambiente, por 

meio dos seguintes temas: lixo, reciclagem, jardinagem, plantio de árvores e 
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paisagismo, buscando sugestões de melhorias para o ambiente escolar e seu 

entorno. 

 Socializar os resultados das pesquisas e com a mediação da professora 

decidir e planejar as ações possíveis de serem realizadas. 

 

Tempo estimado: 04 horas. 

  

 

ATIVIDADE 06 

 

Objetivo: 

 Propiciar espaços agradáveis e de socialização por meio da revitalização do 

pátio escolar. 

 

Metodologia: 

 A partir dos resultados da atividade anterior e planejadas as ações de 

revitalização e paisagismo, realizar as atividades práticas no ambiente escolar. 

 Escolher os espaços adequados para a jardinagem, arrecadar mudas 

ornamentais, preparar a terra, adubá-la e fazer o plantio nesses locais. 

 

Tempo estimado: 08 horas. 

 

ATIVIDADE 07 

 

Objetivo: 

 Tornar o espaço escolar ambientalmente agradável e atrativo. 

 

Metodologia:  

 Identificar os vasos existentes na escola com ou sem plantas que estejam em 

bom estado, efetuando a limpeza, poda, adubação e plantio de mudas, conforme 

necessário. 
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 Reutilizar esses vasos para o plantio de flores, folhagens e pequenos 

arbustos, distribuindo-os de acordo com tamanho e espécies plantadas, nos 

ambientes internos e externos da escola. 

 

Tempo estimado: 04 horas. 

 

 

ATIVIDADE 08 

 

 

Objetivo:  

 Construir floreiras externas com pneus usados. 

 

Metodologia: 

 Os alunos farão pesquisas no laboratório de informática de como  construir, 

passo a passo, esse tipo de floreira. 

 Propor trabalhos em grupo, onde, cada grupo deverá construir uma floreira e 

plantar flores ou folhagens. 

 Para essa floreira, deverão arrecadar 04 pneus, pintá-los com tinta esmalte e 

parafusá-los um sobre o outro. 

 No dia marcado deverão trazer: a floreira de pneu já pronta, as ferramentas 

(enxada, pá, cavadeira, etc), um saco de 25 kg de terra vegetal e a muda que será 

plantada. 

 Deverá ser cavado um buraco no chão para a fixação da floreira. Para tanto, a 

altura de um pneu será enterrada, ficando aparente os demais. A seguir, encher a 

floreira de terra e plantar a muda. 

 Os alunos também ficarão responsáveis por regar uma vez por dia a sua 

floreira. 

 

Tempo estimado: 12 horas. 
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ATIVIDADE O9 

 

Objetivo: 

 Confeccionar lixeiras, reutilizando barricas de massa corrida e similares, para 

serem usadas nas diversas dependências da escola. 

 

Metodologia: 

 Realizar uma oficina junto com a professora de Arte. Nesta oficina,  

demonstrar como transformar barricas de massa corrida e similares em lixeiras. 

 Trabalhar a importância da reutilização de materiais que iriam para o lixo. A 

professora de Arte fará uma demonstração, pintando a barrica por dentro e por fora, 

fixando a borda, decorando e identificando-a como lixeira. 

 Os alunos, divididos em grupos, realizarão essa atividade em casa. 

 As lixeiras serão recolhidas e avaliadas nas duas disciplinas, na data pré-

determinada. 

 

Tempo estimado: 04 horas. 
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HISTÓRIA DAS COISAS. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nk8qnGu8VQc&list=PLCC21D8A784316054&inde

x=2&feature=plpp_video. Acesso em: 02 out. 2014. 
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