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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as atividades de Educação Ambiental (EA) realizadas em 

duas escolas do município de São Roque: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo – Câmpus São Roque (IFSP – SRQ), com a turma do 1º 

ano do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, no período de 

março a novembro de 2015 e Escola Cooperativa, com as turmas do 2º, 4º e 5º anos 

do ensino fundamental, no período de agosto a novembro. O objetivo consistiu em 

planejar e executar atividades de educação ambiental, bem como avaliar os limites e 

potencialidades de cada metodologia utilizada. Os procedimentos de coleta de 

dados utilizados envolveram a documentação direta, por meio de pesquisa de 

campo e a observação não-estruturada, assistemática e participante, pois as 

pesquisadoras observaram e interferiram na realidade observada enquanto 

coletavam e registravam os dados. Os temas trabalhados no IFSP – SRQ foram: 

água, planeta Terra, biodiversidade, resíduos sólidos, empresa X meio ambiente, 

gestão ambiental, ISO 14.000, auditoria ambiental e legislação ambiental; já na 

Escola Cooperativa foram: mamíferos brasileiros ameaçados de extinção, plantas da 

Mata Atlântica e mata ciliar. A realização do trabalho permitiu uma aquisição de 

conhecimentos muito grande, em virtude da quantidade de conteúdos ministrados; 

assim como a experiência profissional para trabalhar a temática ambiental dentro e 

fora da escola. 

Palavra – chave: Educação ambiental; IFSP-SRQ; Escola Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This work presents the environmental education activities (EE) performed in two 

schools in São Roque: Federal Institute of Education, Science and Technology of 

São Paulo - Campus São Roque (IFSP - SRQ), with the class of the 1st year of the 

course technician Integrated Administration to High School, out from March to 

November 2015 and School Cooperative, with the classes of the 2nd, 4th and 5th 

years of primary school, out from August to November. The purpose is to plan and 

implement environmental education activities, as well as evaluat the limits and 

potential of each methodology. The data collection procedures used involved the 

direct documentation by means of field research and unstructured observation, 

unsystematic and participant because the researchers observed and interfered in 

reality observed as long as collected and recorded data. The themes discussed in the 

IFSP - SRQ were: water, planet Earth, biodiversity, waste, company X environment, 

environmental management, ISO 14000, environmental audit and environmental 

legislation; already in Cooperative School were threatened Brazilian mammals from 

extinction, Atlantic Forest plants and riparian vegetation. The realization of the study 

allowed an acquisition of very great knowledge by virtue of the amount of contents 

taught; as well as the professional experience to work on environmental issues inside 

and outside the school. 

 

Key - words: Environmental education; IFSP-SRQ; School Cooperative. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho foi idealizado de maneira a se colocar a educação ambiental em 

prática no contexto escolar, em decorrência da necessidade de se discutir o tema 

meio ambiente, levando os alunos a pensarem, refletirem e agirem sobre a forma 

atual de exploração dos recursos naturais, que afeta diretamente a qualidade de 

vida. A educação ambiental contribui para a melhoria da relação entre os seres 

humanos e a natureza, sendo a escola um local apropriado para o desenvolvimento 

dessas ações. 

A educação ambiental pode ser aplicada em vários lugares e de várias 

maneiras. A escolha do ambiente escolar se deu principalmente pela importância na 

formação de cidadãos, já que é o lugar onde os alunos passam a maior parte do 

tempo e é também um espaço de relacionamento interpessoal, propício à troca de 

ideias. Acredita-se que este é um contexto onde o tema educação ambiental pode 

ser recorrente. Além disso, há na legislação vigente uma obrigatoriedade de se 

instituir a educação ambiental nas escolas de maneira interdisciplinar. 

Diante deste contexto, surgem as questões norteadoras deste trabalho: de 

que maneira a educação ambiental pode ser trabalhada nas escolas? Será que é 

possível fazer uma abordagem que envolva teoria e prática numa relação prazerosa 

e motivadora para os estudantes? Será que é possível sensibiliza-los e conscientiza-

los para que adotem práticas ambientalmente corretas no seu dia a dia? 

Este trabalho teve como objetivo planejar, executar e avaliar atividades de 

educação ambiental desenvolvidas com alunos do ensino fundamental I na Escola 

Cooperativa de São Roque e com alunos do Curso Técnico em Administração 

Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 

de São Paulo - Câmpus São Roque. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A crise ambiental é o reflexo da sociedade moderna. Segundo Guimarães 

(2007, p. 87): 

 
A natureza vem sendo explorada por nossa sociedade como se fosse um 
recurso inesgotável, sem a preocupação e o respeito com as relações 
dinâmicas do equilíbrio ecológico e sua capacidade de suportar os impactos 
sobre ela, resultando nos graves problemas ambientais da atualidade. 
 

Para DIAS (2004), a crise ambiental tomou uma proporção maior em 

consequência das ações humanas sobre o uso indiscriminado da natureza. 

Com isso, a temática ambiental tem se tornado um assunto cada vez mais 

frequente. A sociedade precisa estar consciente da relação entre homem e natureza 

e suas consequências. Effting (2007, p. 2) coloca ser “evidente a importância de 

sensibilizar os humanos para que ajam de modo responsável e com consciência, 

conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro”. 

A educação ambiental surge como ferramenta para sensibilizar, aproximar e 

possibilitar uma interação das pessoas com o ambiente, fazendo-as refletir sobre o 

efeito causado pelas alterações humanas. 

A educação ambiental não é algo novo. Percebe-se através de sua história 

que é um processo mais do que necessário para cultivarmos a qualidade ambiental. 

No mundo a preocupação com o meio ambiente aflorou em 1779 com a Revolução 

Industrial; já no Brasil esta preocupação foi tardia, iniciando oficialmente em1981, 

com a sanção da Lei 6.938, que dispunha sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, impulsionando os esforços para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental no país e tornando mais evidentes os boicotes a ela (DIAS, 2004). 

Vários foram os encontros ao longo dos anos sobre a temática ambiental, 

porém foi a partir da Conferência de Estocolmo em 1972 que a temática da 

Educação Ambiental foi inserida na agenda internacional e seus rumos começaram 

a ser definidos (HENRIQUES et al., 2007). 

As leis são um importante passo nesse processo, já que pré-dispõe 

elementos e regulamentações que ajudam a introduzir tal responsabilidade 

ambiental na sociedade. 
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A Lei nº 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

estabelece que a educação ambiental deve ser ministrada a todos os níveis de 

ensino (BRASIL,1981). 

No artigo 1º da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental, a educação ambiental é definida como: 

Processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

É importante ressaltar que embora tenhamos um histórico de educação 

ambiental, um dos desafios é conseguir introduzir a EA na vida das pessoas, pois 

algumas variáveis como cultura, gosto e costumes interferem na eficiência que a EA 

poderia obter quando bem feita. As “políticas públicas somente conseguem contribuir 

para os desafios das questões socioambientais da contemporaneidade quando 

apoiadas pela sociedade” (TRAJBER; SORRENTINO, 2007, p.16). 

A Educação Ambiental desponta como possibilidade de reencantamento, 

abrindo possibilidades de novos conhecimentos, metodologias e habilidades 

numa perspectiva interdisciplinar. Assim representa um instrumento 

essencial para a transformação do padrão existente de degradação 

socioambiental (SEGURA, 2001, p. 13). 

Pensando que a educação ambiental é uma importante ferramenta 

transformadora e que deve envolver tanto o coletivo como o individual para exercício 

da cidadania é preciso considerar vários aspectos, como os processos 

socioeconômicos, políticos e culturais. Para educar seguindo esses aspectos é 

preciso considerar novas estratégias que levem à um caminho responsável, 

habilitando grupos comprometidos com a reforma do sistema econômico atual 

(PHILIPPI JR.; PELICIONI, 2014). Para isso, essas pessoas devem desenvolver o 

pensamento crítico. 

A educação ambiental crítica se insere no mesmo bloco ou é vista como 

sinônimo de outras denominações que aparecem com frequência em textos 

e discursos (transformadora, popular, emancipatória e dialógica), estando 

muito próxima também de certas abordagens da denominada ecopedagogia 

(LOUREIRO, 2007, p.66). 

Este novo pensamento é complicado de ser aceito, pois para conseguirmos 

reverter a situação do ambiente contando com nossas atitudes, é necessário 
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abandonarmos tais costumes que possam prejudicar, o que leva a problematizar o 

fato de que nem sempre é possível fazer aquilo que queremos fazer, tendo ou não 

consciência das implicações. E buscamos para isso, uma nova formação social vista 

como sustentável, no qual devem ser permanentes e questionados certos costumes 

e práticas que venham afetar a vida social e ambiental. 

A educação ambiental crítica, portanto, rompe com tal tendência, pois 
esta é, em última instância, reprodutivista das relações de poder 
existentes – algo muito agradável a setores que querem que “tudo 
mude para permanecer como está”, desde que os riscos de colapso 
ecossistêmico e degradação das condições de vida no planeta sejam 
minimizados ou “empurrados para a frente” (LOUREIRO, 2007, p.67). 
 

Portanto, para desenvolver um bom trabalho nesta área de educação 

ambiental crítica, é preciso rever os próprios pensamentos e práticas para conseguir 

sair do comodismo que a sociedade se encontra. Assim, 

Para o desenvolvimento da Educação Ambiental, foi recomendado 
que se considerassem todos os aspectos que compõem a questão 
ambiental, ou seja, os aspectos políticos, sociais, econômicos, 
científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos; que a 
Educação Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e 
articulação, de diversas disciplinas e experiências educativas, que 
facilitassem a visão integrada do meio ambiente; que os indivíduos e 
a coletividade pudessem compreender a natureza complexa do 
ambiente e adquirir os conhecimentos, os valores, os 
comportamentos e as habilidades práticas para participar eficazmente 
da prevenção e solução dos problemas ambientais; que se 
mostrassem, com toda clareza, as interdependências econômicas, 
políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e os 
comportamentos dos diversos países poderiam produzir 
consequências de alcance internacional; que suscitasse uma 
vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, 
estruturando suas atividades em torno dos problemas concretos que 
se impõem à comunidade e enfocando-as através de uma perspectiva 
interdisciplinar e globalizadora; que fosse concebida como um 
processo contínuo, dirigido a todos os grupos de idade e categorias 
profissionais (DIAS, 2004, p. 83). 
 

Buscando mudanças e tentando fazer a diferença, vemos a área escolar um 

local adequado para se falar em educação ambiental, pois é um lugar de acesso a 

aprendizagem, onde encontramos um público alvo envolvido tanto com a área 

escolar quanto com a sociedade diretamente e, futuramente, com empresas e afins, 

podendo ampliar assim o conhecimento para várias áreas. 

Para Cuba (2010, p.23) “há necessidade de inserir a educação ambiental no 

ambiente escolar, de maneira que todos se mobilizem de forma efetiva para a 

melhoria da qualidade de vida”. 

A formação da consciência socioambiental nas escolas exige um constante 

exercício de sensibilização de professores, alunos e comunidade por meio 



13 
 

 
 

do desenvolvimento e da consolidação de espaços de aprendizagem social. 

No desenvolvimento desse processo, a escola contribuirá para o 

enfrentamento do desafio político-ético da educação ambiental frente à 

urgente necessidade de construção de uma sociedade mais justa e 

ecologicamente equilibrada, alicerçada no conhecimento e no exercício da 

cidadania (SANTOS; JACOBI, 2011, p. 277). 

Meyer (1992 apud CHARBAJE; SARAIVA; BARROS, 2013, p. 231) afirma 

que “uma das estratégias para o desenvolvimento da educação ambiental, que é um 

processo contínuo, mas não limitado ao ambiente escolar, é introduzi-la na escola, 

principalmente na educação infantil”. 

Diante desse contexto, este trabalho desenvolveu-se em duas unidades 

escolares do município de São Roque com a realização de ações de educação 

ambiental, que utilizaram uma abordagem participativa, onde os alunos foram 

envolvidos e levados a refletir sobre a relação homem-natureza, buscando soluções 

para os problemas ambientais identificados. Em todas as atividades fez-se uma 

análise da evolução, envolvimento e interesse dos alunos sobre a temática, bem 

como avaliação da potencialidade e limitações das metodologias aplicadas. 

A participação das pesquisadoras neste processo foi importante para sua 

formação, uma vez que levaram para os alunos, assuntos e questões sobre a 

temática atual do meio ambiente, e a partir deste trabalho, as gestoras tiveram a 

possibilidade de lidar com a realidade das escolas, através dos desafios e 

dificuldades, podendo trocar experiências e conhecimentos com os professores e 

utilizar o conhecimento adquirido tanto na vida acadêmica quanto na vida 

profissional. 

Assim, o trabalho teve como objetivo desenvolver e executar atividades de 

educação ambiental para o ensino médio e ensino fundamental em duas escolas de 

São Roque, sendo elas o Instituto Federal de São Roque e a Escola Cooperativa de 

São Roque. Através deste trabalho, se identificou os desafios de cada projeto, 

reconhecendo prós e contras das ações realizadas, assim como a interpretação e 

opinião dos envolvidos no estudo (alunos, professores, coordenadores, etc.). 

 

3. METODOLOGIA 

Neste trabalho optou-se pela abordagem qualitativa de pesquisa onde se 

privilegia a compreensão profunda do contexto estudado. Os procedimentos de 
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coleta de dados utilizados envolveram a documentação direta, por meio de pesquisa 

de campo e a observação não-estruturada, assistemática e participante, pois as 

pesquisadoras observaram e interferiram na realidade observada enquanto 

coletavam e registravam os dados. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 190), a 

observação “não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar”. 

O estudo desenvolveu-se em duas escolas do município de São Roque/SP, 

onde as atividades de Educação Ambiental foram aplicadas. As pesquisadoras 

participaram da elaboração do planejamento de ações, da definição de estratégias, 

do preparo e execução das aulas, da elaboração de relatórios, anotações e análises 

de campo, bem como da avaliação junto aos estudantes e à equipe de docentes de 

cada ação realizada. 

Os locais de estudo, as turmas e as metodologias utilizadas em cada uma 

encontram-se descritas a seguir. 

 

3.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 

Campus São Roque (IFSP – SRQ) 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo originou-

se da reformulação dos CEFETs, das escolas técnicas e agrotécnicas que a Lei nº 

11.892 de 29 de dezembro de 2008 trouxe para a Rede Federal. Em São Paulo 

abrange mais de 40 Campi, onde o Câmpus São Roque foi instalado em 2008. Na 

Instituição são ofertados cursos técnicos de Administração e de Alimentos, 

integrados ao ensino médio, além de cursos superiores na área de Viticultura e 

Enologia, Gestão Ambiental, Administração e Ciências Biológicas. Trata-se de uma 

instituição que envolve ações de ensino, pesquisa e extensão, cuja relevância social 

é significativa. 

Nesta Instituição o trabalho desenvolveu-se com a turma do 1º ano do Curso 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. As atividades ocorreram 

semanalmente no componente curricular de Responsabilidade Ambiental e Social 

(RAS), com carga horária semanal de 02 aulas. Todas as atividades demandaram 

planejamento e estudos prévios e contaram com o acompanhamento da professora 

responsável pelo componente curricular em questão. 
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Nos casos em que as atividades realizadas demandaram uma carga horária 

maior, foram utilizadas as aulas de Artes (Dia da Água; Dia da Terra; Resíduos 

Sólidos). Também houve uma atividade que envolveu a produção de texto e contou 

com o auxílio do professor de Língua Portuguesa (Dia da Terra), outra que contou 

com a participação do professor de Geografia na elaboração de um mapeamento do 

Câmpus para a identificação dos pontos de coleta de resíduos sólidos. 

Trata-se de uma experiência inovadora no IFSP – SRQ envolvendo a 

integração curricular. Neste sentido, é importante destacar que a pesquisa realizou-

se no âmbito do Projeto de Ensino intitulado “Currículo Integrado, Aprendizagem 

Cooperativa e Educação Ambiental – uma experiência com os Cursos Técnico em 

Administração Integrado ao Ensino Médio, Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental”. 

Para a execução de todas as atividades propostas, utilizou-se a metodologia 

da aprendizagem cooperativa proposta por Carvalho (2003), que aposta 

principalmente no compartilhamento do conhecimento de todos os envolvidos, 

aumentando a interatividade das pessoas sobre o aprendizado. Para o autor, o 

melhor ambiente para se trabalhar o processo de aprendizagem cooperativa é no 

ambiente escolar, onde há oportunidade de estar entre seus semelhantes, em 

grupos de amigos na mesma faixa etária, trocando pensamentos parecidos. Para 

tanto, a turma foi dividida em dez grupos de quatro alunos cada. 

Os temas trabalhados no primeiro semestre foram Água, culminando na 

exposição de trabalhos no Dia Mundial da Água (22 de março); Planeta Terra com a 

produção de músicas apresentadas no Dia Internacional da Mãe Terra (22 de abril); 

Biodiversidade e Mata Atlântica, como reflexão sobre o Dia Mundial da 

Biodiversidade (22 de maio) e Dia Nacional da Mata Atlântica (27 de maio) e 

Resíduos Sólidos. 

O detalhamento das atividades desenvolvidas dentro de cada tema encontra-

se descrito a seguir. 

 

3.1.1 Água 
Primeiramente, apresentaram-se alguns slides para a introdução do tema 

água, com conceitos, definições e imagens, focando principalmente na situação dos 

recursos hídricos na atualidade, o racionamento de água, além de fotos e dados 
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comparando como deveria ser a disponibilidade e a qualidade da água com a 

situação em que se encontra (escassez, poluição, etc.). O conteúdo baseou-se no 

Ministério do Meio Ambiente e artigos de FERREIRA (2015). 

Em seguida, na mesma aula, os alunos, em grupos de quatro pessoas, 

fizeram uma pesquisa na internet, no laboratório de informática, sobre a situação 

atual da água, com exemplos e notícias sobre o assunto, resultando na produção de 

um texto. 

Na aula seguinte, fez-se um debate sobre os textos elaborados pelos alunos, 

que expuseram as notícias encontradas, mostrando fotos e citando as fontes da 

pesquisa. A partir daí, o debate foi trazido para a realidade local, discutindo formas 

de reduzir o consumo de água dentro do IFSP – SRQ. Os alunos, reunidos em 

grupos, apresentaram propostas, que foram analisadas e, em cima delas, definiu-se 

a atividade a ser desenvolvida por cada grupo, para a exposição do “Dia da Água”, 

realizada no dia 22 de março. 

 No trabalho com esse tema, houve a participação da professora de Artes, que 

contribuiu no debate e na elaboração dos cartazes e/ou outras formas de 

apresentação. 

Após a apresentação dos trabalhos, foi feita uma auto-avaliação pelos alunos 

da sua performance e de seu grupo, apontando as facilidades e dificuldades 

encontradas. 

3.1.2 Planeta Terra 
Inicialmente abordou-se o tema utilizando o vídeo “HOME-NOSSO PLANETA, 

NOSSA CASA”, do jornalista, fotógrafo e ambientalista francês Yann Arthus-

Bertranda; que trata desde a formação do planeta, a primeira forma de vida, até os 

dias de hoje. O vídeo tem aproximadamente duas horas e foi dividido em quatro 

partes. 

Ao final de cada parte, os alunos, organizados em duplas, produziam um texto 

contendo os elementos principais apreendidos no vídeo. Houve uma integração do 

professor de português, que colaborou orientando os alunos na elaboração dos 

textos. 

Finalizados os textos de cada parte, os alunos foram organizados em grupos 

de trabalho com quatro integrantes, produzindo um texto com a síntese do que 

apreenderam no filme. Para encerrar, a professora responsável pelo componente 
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curricular de Responsabilidade Ambiental e Social, fez um fechamento destacando 

os aspectos principais e esclarecendo as dúvidas. 

Na continuidade do trabalho, planejou-se uma atividade cultural em parceria 

com a professora de Artes, enfocando a musicalidade, que culminou na 

comemoração do dia da Terra, em 22 de abril. A turma do 1º ano do Curso Técnico 

em Alimentos Integrado ao Ensino Médio também foi envolvida através da 

professora de Artes, ensaiando e apresentando a música “Planeta Sonho”, de Flávio 

Venturini. Os alunos do curso de Administração preferiram produzir composições 

próprias e, dentre aquelas produzidas, foi escolhida uma para ser apresentada ao 

público do Câmpus. As duas turmas se apresentaram para todos os alunos e 

servidores do IFSP - SRQ no horário do intervalo de aulas, nos turnos matutino e 

vespertino. A mobilização e participação do público foram intensas e os alunos foram 

muito aplaudidos. Ressalta-se que além de cantarem as músicas, os estudantes 

tocaram instrumentos de percussão, bem como fizeram o acompanhamento com o 

violão. 

Os alunos que não se sentiram à vontade para, se apresentarem cantando ou 

tocando instrumentos musicais, foram orientados a produzirem e apresentarem 

cartazes que foram expostos no pátio próximos ao local onde a turma cantou as 

músicas. 

Na semana seguinte, realizou-se uma autoavaliação, visando trabalhar 

também o conteúdo de Fundamentos da Administração em que há o planejamento 

de algo, a organização para que o planejado aconteça, a divisão de 

responsabilidades e funções dentro da equipe e, depois há o monitoramento e a 

avaliação do que fora realizado. Nesta oportunidade todos puderam se expressar 

sobre como se sentiram, o que foi positivo e o que precisava ser melhorado. Nesta 

auto avaliação, pode se observar os diversos pontos de vista dos alunos, 

necessários para o planejamento das próximas atividades e avaliações. 

3.1.3 Biodiversidade 
Abordou-se o tema em uma aula, usando os vídeos “Biodiversidade da Mata 

Atlântica”, da OBBIO – Observatório da Biodiversidade, disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=3hsf5y9IX6w, “História da Mata Atlântica”, da 

Petrobrás, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=NGVK2zDHMD8 e 

slides abordando a extensão, localização, diversidade vegetal e animal, 
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fitofisionomias e ameaças a esse importante bioma. Esse tema foi trabalhado em 

comemoração ao Dia Internacional da Biodiversidade (22/05) e Dia Nacional da 

Mata Atlântica (27/05). 

3.1.4 Resíduos Sólidos 
Este tema iniciou com a realização de uma dinâmica, colocando um saco 

preto cheio de lixo no meio da sala de aula e pedindo para os alunos escreverem em 

apenas uma palavra o sentimento que tinham ao olhar para o lixo. 

As palavras elencadas pelos estudantes foram escritas na lousa e, desta 

maneira, iniciou-se um debate sobre a importância do tema e o que representava 

cada palavra, o que estimulou a argumentação em torno da importância do consumo 

mínimo e consciente e a necessidade do descarte adequado. Discutiu-se também a 

diferença entre “lixo” e “resíduo sólido”, ressaltando que tudo depende do destino 

dado aos resíduos pelos seres humanos. Com esta introdução ao tema, houve um 

debate sobre a necessidade da conscientização das pessoas sobre o assunto. Ao 

final da aula, solicitou-se aos alunos uma pesquisa sobre os 3R’s (reduzir, reutilizar e 

reciclar) e os 5R’s (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar). 

A pesquisa sobre os 3R’s e os 5R’s foi o ponto de partida para a discussão do 

tema na aula seguinte. Os grupos de alunos apresentaram suas pesquisas em 

slides, discutiram os conceitos e levantaram dúvidas que foram debatidas e 

esclarecidas. Em seguida, lhes foi entregue um texto sobre resíduos (Anexo A), 

retirado do Portal do Professor, onde em grupo, os alunos fizeram a leitura e 

elaboraram cinco perguntas sobre os pontos que consideraram mais importantes. Ao 

final da aula, essas perguntas foram trocadas entre os grupos para que uns 

respondessem as perguntas feitas pelos outros. 

Ainda abordando a temática dos resíduos sólidos, na aula seguinte, houve 

uma apresentação de slides sobre reutilização, reciclagem, destinação dos diversos 

resíduos e a diferença entre lixão e aterro sanitário. Para a elaboração dos slides 

foram utilizadas as perguntas dos alunos da aula anterior, tais como: diferentes 

cores das lixeiras; o fim dos lixões; conceito de aterro sanitário; as soluções 

existentes para cada tipo de resíduo; dentre outras. 

A partir de então, lançou-se um desafio aos alunos: a realização de um 

projeto de conscientização para alunos e servidores do IFSP – SRQ, tendo como 
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meta diminuir a quantidade de resíduos gerados no local, com a perspectiva de 

impactar as pessoas e conscientizá-las sobre a importância do tema. 

Esta atividade, realizada pelos grupos propostos no início do ano e apoiado 

pelas perspectivas desenvolvidas no Projeto de Ensino de currículo integrado com 

base na metodologia da aprendizagem cooperativa seguiu o seguinte planejamento 

de ações: a) levantamento de dados por parte dos grupos de alunos, a partir de 

observações e registros fotográficos com o objetivo de identificar a destinação dos 

resíduos sólidos por parte dos servidores e alunos no âmbito do IFSP-SRQ; b) 

observação e registros fotográficos e anotações sobre o tipo de lixo gerado e 

quantidade. 

Para a organização do trabalho de campo definiu-se um ou dois locais de 

coleta de dados para cada grupo. A partir do levantamento dos dados, cada grupo 

elaborou uma apresentação de slides com as fotos e anotações. Os trabalhos foram 

apresentados e debatidos nas aulas seguintes, analisando os pontos positivos e 

negativos de cada local pesquisado, bem como apontando propostas de soluções 

para cada um dos problemas. Os alunos procuraram entender e levantar hipóteses 

sobre os motivos que levam pessoas bem instruídas, que frequentam uma instituição 

pública federal que oferece cursos superiores ligados à temática ambiental, a não 

destinarem adequadamente os resíduos que produzem em seu cotidiano no espaço 

escolar. Também fizeram o exercício de pensar em estratégias e soluções para 

mudar a situação diagnosticada. 

Na aula seguinte, o trabalho de cada grupo foi apresentado aos demais, em 

que antes do grupo iniciar a apresentação do cartaz, cada aluno expressava em 

uma palavra o que o cartaz representara no seu ponto de vista. Desta maneira, foi 

possível identificar, analisar e debater junto à turma o que fora representado nos 

cartazes, bem como as diferenças e semelhanças nas interpretações de cada aluno 

em contraponto ao que o grupo tentara expressar. 

A ideia é que a partir destas ações iniciais a Direção Geral do Câmpus e os 

servidores, dessem continuidade às ações propostas e resolvessem de maneira 

sustentável a problemática dos resíduos sólidos do IFSP – SRQ. Tornaria então 

viável jogar o lixo no local mais adequado, abrindo a possibilidade de se fazer um 

convênio com a cooperativa de materiais recicláveis de São Roque para a realização 

adequada da coleta de materiais recicláveis do Câmpus. 
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No segundo semestre trabalhamos o tema meio ambiente com um foco maior 

na abordagem do assunto nas empresas, onde eles relacionaram tudo o que 

aprenderam sobre água, terra, resíduos, biodiversidade e etc. Com o enfoque mais 

empresarial eles trabalharam: Relação empresa x meio ambiente, gestão ambiental 

(sistema de gestão ambiental), ISO 14000, auditoria ambiental e legislação 

ambiental. 

É importante ressaltar que por serem conteúdos mais conceituais, houve mais 

aulas teóricas, mas buscamos trabalhar com algumas atividades e/ou aulas mais 

diversificadas. O detalhamento das atividades desenvolvidas dentro de cada tema 

encontra-se descrito a seguir. 

3.1.5 Empresa x meio ambiente 
Neste tema, houve primeiramente uma aula teórica que teve como objetivo 

apresentar alguns conceitos e definições sobre termos que seguiriam nas aulas, 

como: “O que é meio ambiente?”, “CONAMA”, “ISO 14000”, “Responsabilidade”, 

“Gestão ambiental”, “Gestão ambiental corporativa”, entre outros, conteúdo baseado 

em Gestão ambiental e Responsabilidade Social (ALBUQUERQUE, 2009), Gestão 

ambiental nas empresas (DONAIRE, 2011), e Gestão ambiental e responsabilidade 

social e corporativa (TACHIZAWA, 2011). Também tivemos um momento de debate 

sobre a interação social e a história da qualidade do meio ambiente referente à 

época em que se iniciou o processo de industrialização e como esse progresso da 

humanidade afetou/afeta a natureza.  

Na sequência, sugeriu-se que os alunos, em grupos de dez pessoas, 

totalizando quatro grupos, elaborassem um seminário apontando catástrofes e 

ações positivas ao meio ambiente em relação às empresas, cada grupo apontaria 

uma década, com o conteúdo dividido da seguinte forma: 

Grupo 1 : Década 1970 

Grupo 2: Década 1980 

Grupo 3: Década 1990 

Grupo 4: Período entre 2000 e 2010. 

Os grupos dividiram-se de forma que cada aluno falasse pelo menos um ano 

da década. Após as apresentações dos grupos, os alunos, individualmente, 

elaboraram um relatório apontando momentos mais marcantes de cada época 

apresentada. 
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3.1.6 Gestão Ambiental 
Neste tema muitos conceitos foram abordados sobre gestão ambiental e 

sistemas de gestão ambiental, que envolveu os seguintes questionamentos: “O que 

é gestão ambiental?”, “O que é sistema?”, “O que é SGA?”, “Quem exige?”, “Como 

funciona?”, “Onde pode ter um sistema de gestão ambiental?” entre outros, que 

surgiram a partir de slides com o conteúdo baseado em Gestão ambiental e 

Responsabilidade Social (ALBUQUERQUE, 2009), Gestão ambiental nas empresas 

(DONAIRE, 2011) e Gestão ambiental e responsabilidade social e corporativa 

(TACHIZAWA, 2011). 

3.1.7 ISO 14000 
Para este assunto foram estabelecidas definições e conceitos sobre as 

perguntas relacionadas à ISO 14000: “Como funciona?”, “Quem precisa?”, “Leis”, 

“Consequências”, “Competitividade”, conteúdo baseado em Gestão ambiental e 

Responsabilidade Social (ALBUQUERQUE, 2009), Gestão ambiental nas empresas 

(DONAIRE, 2011), e Gestão ambiental e responsabilidade social e corporativa 

(TACHIZAWA, 2011). 

Foi sugerido que os alunos, em grupos, criassem empresas fictícias e 

fizessem com que esta empresa tivesse responsabilidade ambiental, sendo que 

precisariam idealizar ações de sustentabilidade ambiental. Para a elaboração destas 

empresas, os alunos tiveram perguntas que serviram como base para iniciar a 

empresa (Apêndice A). 

Em seguida, os alunos apresentaram as empresas que foram elaboradas, 

apontando principalmente o sistema de gestão ambiental que eles criaram para cada 

empresa. 

Para a continuação da atividade, o desafio foi trocarem de empresas, mas 

desta vez, cada grupo agiria como uma auditoria, onde analisariam as empresas de 

outros grupos e relatariam se a ação daquele grupo estava satisfatória ou se podiam 

melhorar, dariam então dicas do que faltou ou do que poderia ser melhorado. Esta 

análise seguiu-se com base nas seguintes perguntas que constam no Apêndice B. 

A conclusão foi através de um debate sobre a responsabilidade de se fazer 

uma auditoria ambiental e uma análise crítica sobre os sistemas de gestão ambiental 

das empresas e quais dificuldades podem ser encontradas nestas circunstâncias. 
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3.1.8 Auditoria Ambiental 
 Dando continuidade ao assunto anterior, a Auditoria Ambiental entra com 

enfoque de reforçar a questão da ISO 14000 as responsabilidades que as empresas 

têm sobre o meio ambiente. Neste tratamos principalmente do grau de importância 

para o controle de poluição das empresas, definições (não conformidade, 

conformidade, organização, ação preventiva, critérios de auditoria, etc.) e do 

funcionamento de uma auditoria dentro de empresas, com exemplos, aula baseada 

em Gestão ambiental e Responsabilidade Social (ALBUQUERQUE, 2009), Gestão 

ambiental nas empresas (DONAIRE, 2011), e Gestão ambiental e responsabilidade 

social e corporativa (TACHIZAWA, 2011). 

 

3.1.9 Legislação Ambiental 

 Este tema iniciou como complementação do tema Auditoria Ambiental e 

através de slides foram vistos alguns exemplos de leis ambientais, houve 

orientações sobre como ler uma lei, teve destaque o Decreto 8.486 de 8 de 

Setembro 1976 que regulamenta a Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe 

sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente. Após a aula foi 

solicitado que eles fizessem uma pesquisa sobre as leis de educação ambiental. 

 Na aula seguinte, os alunos foram encaminhados para a sala de informática, 

e em duplas, cada uma aparada por quatro textos falando sobre acidentes 

ambientais conhecidos, como: Mariana/MG, Chernobyl, Golfo do México e Bhopal. 

Com os textos em mãos, os alunos deveriam pesquisar na internet, se preciso, mais 

profundamente cada desastre e, comentar cada um relacionando-os com alguns dos 

temas vistos na disciplina: Legislação ambiental, Auditoria ambiental e 

Responsabilidade ambiental (empresa x meio ambiente). 

 

3.2 Escola Cooperativa de São Roque 
A Escola Cooperativa de São Roque - ESCOOP é uma instituição particular, 

presente no munícipio de São Roque desde o ano de 1996, oferecendo cursos de 

educação infantil até o ensino médio. Ela foi projetada por um grupo de pais que 

estavam insatisfeitos com a qualidade da educação de seus filhos e queriam uma 
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escola que colaborasse na “construção de uma sociedade mais justa, cooperativista, 

democrática e competente” (COOPERATIVA, 2015). 

A proposta pedagógica da escola está embasada na concepção sócio-

construtivista de aprendizagem, na qual o educando constrói o seu conhecimento 

por meio da interação com o objeto e o meio, com respeito às diferenças e ao 

desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno. Buscam formar cidadãos com 

senso crítico, capazes de explorar, refletir e questionar (COOPERATIVA, 2015). 

A execução do trabalho nessa escola surgiu em virtude de uma parceria com 

o IFSP – SRQ para colaboração dos alunos dos cursos de Tecnologia em Gestão 

Ambiental e Licenciatura em Ciências Biológicas no desenvolvimento de atividades 

de Educação Ambiental ao longo de 2015, como preparo para a Feira Cultural da 

escola, que tinha como tema Sustentabilidade. 

Inicialmente foram feitas reuniões entre a equipe gestora da escola e a equipe 

responsável pelo projeto do IFSP – SRQ para definir as estratégias da parceria. 

Como a escola tem um grande número de turmas e a proposta foi envolver 

todas dentro do projeto, para esse trabalho ficou definido as turmas de 2º, 4º e 5º 

anos do ensino fundamental. As atividades desenvolvidas com as turmas de Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio ficaram sob a responsabilidade de outros discentes 

do IFSP – SRQ, não sendo portanto, abordadas aqui. 

As atividades descritas aqui referem-se ao trabalho feito com seis turmas, 

sendo duas de 2º ano, com alunos na faixa etária de 7 a 8 anos, totalizando 31 

alunos; duas de 4º ano, com alunos na faixa etária de 9 a 10 anos, totalizando 42 

alunos e duas de 5º ano, com alunos na faixa etária de 10 a 11 anos, totalizando 40 

alunos. 

Os temas de cada turma foram definidos pelas professoras responsáveis, 

junto com a equipe gestora da escola, sendo Mamíferos Brasileiros Ameaçados de 

Extinção, para os 2° anos; Plantas da Mata Atlântica, para os 4° anos e Mata Ciliar, 

para os 5° anos. A partir daí, semanalmente foram realizadas atividades pelas 

autoras desse trabalho em cada turma, com duração de 50 minutos, havendo um 

planejamento contínuo com as professoras e coordenadora sob o caminho a ser 

seguido. 

Abaixo segue a descrição detalhada das atividades realizadas com cada ano. 
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3.2.1 Mamíferos Brasileiros Ameaçados de Extinção - 2° Anos 
 Inicialmente, a professora de cada turma fez uma caracterização geral dos 

mamíferos para os alunos e, apresentou os mamíferos brasileiros ameaçados de 

extinção. A partir dessa relação, cada turma definiu os animais que seriam 

pesquisados pela turma, ficando o 2ºA com: boto-rosa, onça pintada, mico-leão-

dourado, macaco aranha, lobo guará, gato maracajá e, o 2º B com: baleia jubarte, 

tamanduá bandeira, tatu canastra, mico-leão-dourado e onça pintada. 

Para cada animal foram apresentados slides e vídeos, abordando nome 

popular, nome científico, habitat, alimentação, tempo de vida, tempo de gestação, 

tamanho adulto e época de reprodução. A linguagem utilizada foi adaptada a faixa 

etária dos alunos. 

Após a apresentação de cada animal, os alunos preenchiam uma ficha (Fig. 

1) com as informações principais e faziam um desenho. As fichas foram deixadas na 

pasta de cada aluno e, posteriormente utilizadas para produção de cartazes que 

foram expostos na Feira Cultural. 

 
Figura 1. Ficha do boto cor-de-rosa que foi preenchida pelos alunos. 

 

 Os alunos dessas turmas visitaram a exposição “Biodiversidade – Conhecer 

para Preservar”, no Museu de Zoologia da USP, em São Paulo; em que tiveram a 

oportunidade de aprender o conceito de biodiversidade e de extinção em massa, 

visualizar a réplica de animais que já foram extintos, visitar a sala dos biomas 

brasileiros e sua biodiversidade, bem como compreender a importância de protegê-

la (Fig. 2). 
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Figura 2. Alunos das turmas do 2º ano, visitando o Museu de Zoologia da USP. 

 

Uma outra atividade realizada foi a confecção de mamíferos com retalhos 

ministrada por um discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do 

IFSP Câmpus São Roque, onde foram feitos os animais: tatu-canastra, baleia-

jubarte, boto-cor-de-rosa e peixe-boi (Fig. 3). O discente explicou passo-a-passo 

todo o processo: como fazer o molde, a partir de um desenho feito pelos alunos; os 

diferentes tecidos que podem ser utilizados e a importância de usar retalhos que 

seriam descartados; a espuma anti-alérgica usada para o enchimento e a costura 

para o acabamento final, destacando que essa parte sempre deve ser feita por um 

adulto. 

 
Figura 3. Discente de LCB ensina alunos a fazerem moldes de mamíferos de pelúcia. 

 
 A última atividade foi a confecção das pegadas dos mamíferos, com biscuit, 

dividida em duas partes. Primeiro foram apresentados slides, abordando a 

importância das pegadas como um método de identificação de animais difíceis de 

serem visualizados na natureza; a análise dos dígitos, das almofadas e a presença 

ou ausência de unhas para identificar a espécie de mamífero, quando uma pegada é 

encontrada e de que forma podem ser feitos os moldes. No final da apresentação os 
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alunos desenharam as pegadas dos mamíferos, respeitando o tamanho de cada 

uma, de forma proporcional ao animal escolhido. A segunda parte da oficina de 

pegadas foi a confecção das pegadas em biscuit, em que a turma do 2°A fez do 

lobo-guará e gato-maracajá e, a turma do 2°B da onça-pintada, tatu-canastra e 

tamanduá-bandeira (Fig. 4). 

 
Figura 4. Alunos do 2°A, confeccionando as pegadas dos animais em biscuit. 

 

3.2.2 Plantas da Mata Atlântica - 4° anos 
Inicialmente fez-se uma aula expositiva dialogada sobre o histórico, 

importância e biodiversidade da Mata Atlântica, utilizando slides e os 

vídeos“Biodiversidade da Mata Atlântica”, da OBBIO – Observatório da 

Biodiversidade, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=3hsf5y9IX6w e 

“História da Mata Atlântica”, da Petrobrás, disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=NGVK2zDHMD8. 

Na sequência, desenvolveu-se uma linha do tempo sobre acontecimentos 

relacionados com a Mata Atlântica, desde o ano do nascimento da maioria dos 

alunos (2004) até o ano de 2015, com informações sobre taxa anual de 

desmatamento, leis de proteção, números de espécies ameaçadas de extinção, 

valores arrecadados com multas e situação dos recursos hídricos que foram escritas 

na lousa e, copiadas pelos alunos no caderno. Essa linha do tempo, posteriormente 

foi reproduzida em papel pardo pelos alunos para exposição no dia da Feira Cultural 

(Fig. 5). 
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Figura 5. Linha do tempo da Mata Atlântica exposta na Feira Cultural, com acontecimentos referentes 

ao período de 2004 a 2015. 
 

Em comemoração ao Dia da Árvore (21/09), foi feita uma apresentação de 

slides, com destaque da importância das árvores para o ambiente e curiosidades, 

buscando levar os alunos a refletirem sobre o modo como as árvores vem sendo 

tratadas e como elas são indispensáveis para a sobrevivência humana. 

Em conjunto com as professoras das turmas do 4º ano, foram definidas as 

espécies de plantas da Mata Atlântica que seriam pesquisadas pelos alunos para 

apresentação na Feira Cultural. As turmas foram organizadas em grupos de três a 

quatro alunos para realização dessa pesquisa. As espécies do 4ºA foram: pau-brasil 

(Caesalpinia echinata), manacá-da-serra (Tibouchina mutabilis), palmito-juçara 

(Euterpe edulis), angico (Anadenanthera colubrina), sibipiruna (Caesalpinia 

peltophoroides) eipê-amarelo (Handroanthus albus);do 4°B foram: embaúba 

(Cecropia pachystachya), paineira-rosa (Chorisia speciosa), quaresmeira 

(Tibouchina granulosa), jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), e aroeira 

(Schinus terebinthifolius).Para facilitar a pesquisa dos alunos e evitar que eles 

pesquisassem espécies que não eram da Mata Atlântica, foi passado o nome 

científico de cada espécie. Os alunos pesquisaram sobre raiz, caule, folha, fruto, flor 

e semente de cada espécie, distribuição geográfica e curiosidades. Essas 

informações foram utilizadas posteriormente para produção de cartazes a serem 

expostos na Feira Cultural. 

 Para complementar o conhecimento dos alunos sobre espécies vegetais da 

Mata Atlântica, foi feita uma oficina sobre Dispersão de Sementes na Natureza e 

Preparação de Exsicatas, ministrada pelo Técnico em Agropecuária e Biólogo do 

IFSP Câmpus São Roque. Foram mostradas sementes de jatobá (Hymenaea 

courbaril), pau d’ alho (Gallesia integrifolia), olho-de-cabra (Ormosia arborea), 
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guapuruvu (Schizolobium parahyba), bico-de-pato (Machaerium nyctitans), feijão cru 

(Lonchocarpus muehlbergianus), paineira (Ceiba speciosa), osso-de-burro (Helietta 

apiculata) e açoita-cavalo (Luehea speciosa), discutindo a forma de dispersão de 

cada uma e outras curiosidades (Fig. 6a). Eles também aprenderam sobre a 

importância das exsicatas para o estudo e conservação das plantas e a forma 

correta de prepara-la, onde os alunos organizados em grupos fizeram a prensagem 

do material (Fig. 6b). 

Figura 6. Alunos do 4° ano participam da oficina de Dispersão de Sementes na Natureza (a) e 

aprendem como o material deve ser prensado para fazer exsicata (b). 

 

Integrando o conhecimento que eles adquiriram na Oficina de Dispersão de 

Sementes na Natureza e Preparação de Exsicatas, os alunos utilizaram o material 

prensado durante a oficina, junto com amostras das espécies de plantas que 

estavam pesquisando para a Feira Cultural e que foram colhidas em São Roque 

para produzirem exsicatas afim de montarem um Herbário para a escola e que foi 

exposto na Feira Cultural. Para a atividade os alunos foram divididos em grupos (os 

mesmo da pesquisa sobre as espécies de plantas da Mata Atlântica) e costuraram 

as amostras de plantas em uma cartolina no tamanho A3, junto com uma etiqueta 

contendo as informações exigidas para uma exsicata (Fig. 7). 

 

a b 
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Figura 7. Grupo de alunos produzindo a exsicata. 

3.2.3 Mata Ciliar – 5° anos 
No início das atividades, por se tratar de uma turma onde os alunos são 

maiores, se optou por fazer uma caracterização sobre sustentabilidade, o tema 

escolhido pela escola para a Feira Cultural. Os alunos foram questionados sobre o 

significado desse termo, mas eles não souberam explicar. 

Para introduzir o assunto fez-se a “Dinâmica da Cadeira”, baseada no 

conteúdo da aula “O que é Sustentabilidade” do Portal do Professor, disponível no 

link http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=15813. Colocou-

se uma cadeira no meio da sala e sentaram-se nela quatro alunas voluntárias, uma 

no colo da outra, tomando o cuidado para sentar a mais pesada, primeiro e a mais 

leve, por último. Foi perguntado a elas se estavam confortáveis. A impressão de 

desconforto era nítida. Então perguntou-se a turma: se mais alunos vierem sentar 

nessa cadeira, umas no colo das outras, a cadeira vai aguentar? Todos 

responderam que não, porque a cadeira tinha quantidade de peso limite para 

suportar e, com isso, comparou-se a cadeira ao planeta Terra, destacando que um 

número excessivo de pessoas também excede a capacidade de suporte e torna a 

vida insustentável. 

Na sequência, foi exibido o vídeo “O que é sustentabilidade”, da Aché 

Laboratórios, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=HAtJgPODRs4, 

que permitiu dar ênfase a necessidade de ser ecologicamente correto, 

economicamente viável, socialmente justo e culturalmente diverso, que a torna 

praticamente inatingível, sendo um processo utópico; mas cujas ações humanas de 

cuidado ao ambiente, podem pelo menos ajudar a minimizar a insustentabilidade 

existente hoje. 
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Na aula seguinte, como as professoras já haviam feito uma caracterização 

geral sobre a Mata Ciliar, discutiu-se o processo de desmatamento, utilizando slides 

que tratavam do conceito, as razões por quais ele ocorre, porque é ruim e o que 

pode ser feito para evita-lo. 

Complementando o assunto, em comemoração ao Dia da Árvore, foi feita 

uma atividade da mesma forma como já descrito para os 4° anos. 

Na semana seguinte, a aula foi realizada nas margens do Rio Guaçú, na 

região que passa nos fundos da escola (Fig. 8). No local, os alunos puderam 

visualizar o que acontece quando a mata ciliar é retirada, compreendendo o 

processo de erosão do solo, assoreamento do rio, desenvolvimento de espécies 

invasoras como mamona. Também se discutiu o problema do despejo de esgoto in 

natura, tornando a água imprópria para consumo e as etapas necessárias para a 

recuperação/restauração da mata ciliar. 

 
Figura 8. Aula ao ar livre, nas margens do Rio Guaçu, que passa no fundo da Escola Cooperativa. 

 

Dando continuidade a abordagem do tema, foi feita uma apresentação de 

slides aos alunos, contendo fotografias da mata ciliar e dos recursos hídricos da 

Estância Turística de São Roque, antigas e atuais, com intuito de chamar a atenção 

deles para a realidade local que a maioria deles moram/passam a maior parte do 

tempo, mas que na maioria das vezes não chama atenção. À medida que as fotos 

eram mostradas, os alunos escreviam legendas em folhas avulsas, explicando a 

situação encontrada em cada local. 

As legendas escritas pelos alunos foram corrigidas, selecionadas e na aula 

seguinte, realizada no Laboratório de Informática, os alunos divididos em duplas, 

digitaram o texto. As figuras, juntamente com as legendas digitadas, foram utilizadas 

para produção de um painel, exposto na Feira Cultural (Fig. 9). 
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Figura 9. Painel com fotografias e legendas dos rios e mata ciliares de São Roque. 

 

Para a Feira Cultural, as professoras prepararam uma grande maquete, 

representando um rio com a presença de mata ciliar e uma cidade, sem vegetação e 

com muitas casas. Todo material utilizado na maquete foi proveniente de resíduos 

que seriam descartados no lixo. Os alunos trouxeram as casas prontas de casa e as 

árvores foram feitas na escola, bem como a montagem da maquete (Fig. 10). 

 
Figura 10. Maquete do 5º ano exibida na Feira Cultural. 

 

Para melhor compreensão dos problemas causados pelo desmatamento, 

importância da mata ciliar bem dos conceitos de erosão, assoreamento e relação 

com enchentes, fez-se uma aula prática com os alunos realizando três experimentos 

representando diferentes tipos de solos: solo com vegetação, solo com matéria 

orgânica e solo sem matéria orgânica/vegetação, adaptada do vídeo Solos – Erosão, 

do Colégio Estadual Getúlio Vargas, disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=1QuHllp0c5w. Nos experimentos utilizaram-se 

seis garrafas pet, amostras de terra retiradas do rio Guaçu (localizado atrás da 

escola) e do jardim da escola com muita matéria orgânica, terra vegetal comprada 

em lojas de jardinagem e gramíneas. A turma foi dividida em três grupos, onde cada 
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um fez um experimento e ficou responsável pela apresentação no dia da Feira 

Cultural (Fig. 11a). Para a apresentação fez-se um preparo com cada grupo, 

explicando detalhadamente o que deveriam dizer, produzindo um texto e treinando a 

fala com eles (Fig. 11b). 

Figura 11. Aula prática no laboratório de Ciências (a) e simulação da apresentação que seria feita na 
Feira Cultural (b). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Os resultados são apresentados de forma narrativa, descrevendo com 

detalhes as diferentes atividades realizadas. 

4.1. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 

Campus São Roque (IFSP – SRQ) 

 No primeiro dia de atividades do projeto, as autoras deste trabalho foram 

apresentadas aos alunos, explicando com detalhes o que seria realizado. Nesse 

momento, alguns alunos se manifestaram de forma contrária, por achar ruim a 

presença de dois professores em sala, considerando a professora responsável pela 

disciplina e elas. Outros se entusiasmaram em saber das atividades diferenciadas. 

Alguns alunos colocaram não saber o significado de educação ambiental e 

questionaram o motivo de incluí-la na disciplina, perguntando por que não podia ficar 

restrito apenas ao que estava previsto na ementa. Essa reação pode ser encarada 

pelo medo do desconhecido, ou simplesmente “não querer ter muito trabalho”, algo 

que é típico da idade em que os alunos se encontram.  

a b 
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Os resultados obtidos no desenvolvimento de cada tema encontram-se 

descritos a seguir. 

4.1.1 Água 
Os alunos participaram ativamente da pesquisa feita na internet sobre a 

situação atual da água, sendo a maioria das notícias direcionadas para a Cantareira, 

visto ter sido um problema recente de escassez de água, muito divulgado nos meios 

de comunicação. Na produção dos textos, muitos deram “nome aos culpados”, 

sendo que a maioria colocou julgou ser culpa do Governo, outros da própria 

natureza, alegando ser problema de falta de chuva e outros apontaram ser o 

consumo desenfreado dos seres humanos. 

No debate realizado na aula seguinte, a principal questão discutida foi sobre 

os “culpados”, onde foi esclarecido que não existe um único responsável pelo 

problema, mas um conjunto de fatores que levaram a situação caótica em que a 

água se encontra atualmente. Faltou ao Governo do Estado de São Paulo um 

melhor planejamento do uso dos recursos hídricos, a elaboração de um plano de 

contingência específico para eventual risco de escassez hídrica, a despoluição dos 

rios Tietê e Pinheiros, recuperação da represa Billings e combate efetivo das perdas 

de água na distribuição. Foram levados em consideração, os comentários de que em 

2015 tivemos o verão mais seco dos últimos anos, tendo menos da metade das 

chuvas do pior ano seco visto até então. Além disso, os cidadãos também 

contribuem para o agravamento do problema, ao julgarem que a água, por ser um 

recurso natural renovável, pode ser utilizada de forma abusiva, com um consumo 

excessivo e desnecessário, como se fosse inesgotável. Os alunos citaram vários 

exemplos de pessoas, que mesmo em tempos de racionamento, continuam lavando 

calçadas e carros com mangueiras. 

A partir da discussão, os alunos, em grupos, foram estimulados a pensarem 

maneiras de reduzir o desperdício de água no IFSP-SRQ, onde surgiram as 

seguintes propostas: 

- entregar panfletos contendo informações sobre consumo excessivo de água; 

- colocar cartazes no Campus com informações sobre consumo e poluição da água; 

- colocar pequenos avisos como lembrete para economia de água, nos pontos de 

maior utilização, como banheiros e bebedouros; 
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- fazer apresentações técnicas explicando sobre recursos hídricos, de forma 

abrangente, sobre a situação atual e as formas de contribuição de cada um; 

- fazer um planejamento para alteração da infraestrutura da Instituição, colocando 

descargas e torneiras econômicas. 

Através dessas propostas, os alunos escolheram e elaboraram as atividades 

que iriam realizar no evento em comemoração ao “Dia Mundial da Água”. 

  No evento, houve a palestra “Gestão Participativa da Área de Proteção 

Ambiental de Itupararanga”, ministrada pela Diretora da ONG SOS Itupararanga, de 

Ibiúna, que contou com a participação de todos os alunos do Câmpus do período 

vespertino (Fig. 12). 

 
Figura 12. Auditório repleto de alunos e servidores no evento em comemoração ao Dia da Água. 

 
Em sequência a palestra, dois grupos da turma (G2 e G10) fizeram 

apresentações no auditório. O grupo G2 apresentou um vídeo chamado “Carta 

escrita em 2070”, em que o principal objetivo foi mostrar como está o mundo atual, 

comparando com a situação que podemos encontrar em 2070, como se uma pessoa 

que mora neste ano narrasse a situação precária em que a água se encontra neste 

futuro próximo, alertando-nos a cuidar melhor das nossas águas para não 

chegarmos naquele estado. Logo após o vídeo, o grupo destacou novamente a 

importância de repensar nossas atitudes em relação ao uso dos recursos hídricos 

(Fig. 13). O grupo G10 montou uma apresentação de slides, com dicas de 

tecnologias que poderiam ser empregadas no Câmpus para economia de água, 

como torneiras com sensor, descarga dupla e captação de água da chuva. O 

primeiro grupo ficou bastante nervoso, mas conseguiram passar as informações 

ensaiadas em sala de aula. O segundo grupo foi dedicado do início ao fim, 
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preparando os slides com antecedência para correção e apresentou o conteúdo com 

desenvoltura. 

 
Figura 13. Apresentação dos alunos no auditório, em comemoração ao “Dia Mundial da Água”. 

 

 Os demais grupos fizeram apresentações no pátio, utilizando cartazes, 

panfletos e explicações, de forma semelhante a uma Feira de Ciências. 

G1: Entrega de panfletos contendo informações gerais de economia de água no dia-

a-dia. A elaboração e impressão foram por conta dos alunos, sem solicitar ajuda das 

professoras. Essa iniciativa foi bastante admirada, mas por conta disso, houve 

pequenos erros no panfleto. No início do evento, eles estavam apenas fazendo a 

entrega do panfleto sem nenhum comentário, mas aos poucos foram se soltando e 

começaram a interagir com os participantes, enfatizando informações importantes 

(Fig. 14). 

 
Figura 14. Entrega de panfleto e conversa com o professor de Informática. 

 

G3: Barraca com venda de garrafas de água de três tipos: suja, limpa e salgada, 

sendo a limpa muito cara, simulando o que pode vir a acontecer num futuro breve. 

Finalizavam a venda dizendo “se você realmente não quer que esta situação se 
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concretize no futuro, faça a sua parte, economize água.” Muitos alunos aplaudiram e 

fizeram perguntas que o próprio grupo conseguiu responder (Fig. 15). 

 
Figura 15. Alunos tentando vender água pura para o público. 

 
G4: Fizeram uma apresentação técnica mostrando a quantidade de água disponível 

no planeta. Para isso utilizaram duas garrafas, em que uma mostrava a quantidade 

de água que temos no mundo e a outra, a quantidade de água disponível no Brasil 

e, as marcações em cada garrafa, expressavam as diferentes porcentagens, 

dividindo as águas em “água disponível para beber”, “água congelada” e “água 

poluída”. O interessante foi como eles tiveram esta ideia de com uma coisa simples, 

exemplificar o que acontece no mundo, o que chamou a atenção do público, 

mostrando os dados de forma lúdica (Fig. 16). 

 
Figura 16. Grupo de alunos mostra a quantidade de água disponível no mundo e no Brasil, utilizando 

garrafas. 
 

G5: Este grupo elaborou lembretes que foram espalhados pelo Câmpus, nos locais 

com uso frequente de água. Foi intrigante a forma com que as pessoas passavam e 

liam, deixando ideias para redução do consumo (Fig. 17). 
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Figura 17. Imagens dos lembretes espalhados pelo IFSP-SRQ. 

 

G6: Este grupo elaborou um cartaz com imagens da situação da água nos dias 

atuais e abordaram as pessoas para mostrar as ações que levaram aquele 

resultado. 

G7: Este grupo chamou muito a atenção do público, pelos alunos estarem com o 

rosto pintado e por terem sido muito dinâmicos na forma de se expressarem (Fig.18). 

 
Figura 18. Alunos com o rosto pintado, explicando o cartaz para o público. 

 

G8: Este grupo não montou cartaz, optando por não se apresentarem no dia, em 

virtude da falta de interesse e iniciativa dos integrantes. 

G9: Os alunos deste grupo elaboraram o cartaz na última hora, com imagens de 

águas poluídas e não poluídas, mas ficaram com muita vergonha no dia da 

apresentação e por não terem se preparado de forma adequada, desistiram de 

explicar e, acabaram ajudando o grupo que estava distribuindo os panfletos. 

Importante ressaltar que os alunos do 1° ano do curso Técnico em 

Administração integrado ao Ensino Médio são da primeira turma nesta modalidade 
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que está no IFSP-SRQ e, possivelmente por serem mais jovens, sentem dificuldades 

em se apresentarem para alunos da graduação e servidores. 

Na autoavaliação feita pelos alunos foi destacado que eles mais aprenderam 

do que ensinaram, pois como o público na maioria, era de pessoas mais velhas e 

mais experientes, quando falavam alguma coisa ou tinham alguma dúvida, eram 

corrigidos e recebiam a informação adequada. Na maioria das vezes, isso aconteceu 

de forma cordial e educada, mas os alunos relataram casos de alguns graduandos 

considerados por eles como “metidos”, que foram arrogantes e desmereceram o 

trabalho apresentado por eles. Alguns alunos também manifestaram não ter 

segurança para se apresentar e, que na hora, esqueciam o que precisava ser dito. 

Isso pode ser considerado normal, uma vez que eles estavam iniciando esse tipo de 

atividade. 

4.1.2 Planeta Terra 
Iniciou-se este tema com o filme “HOME-NOSSO PLANETA, NOSSA CASA”, 

que foi dividido em quatro partes, para não ter necessidade de atrasar o período da 

aula, e esquematicamente para que os alunos conseguissem prestar a atenção no 

filme e conseguissem a total compreensão do conteúdo. A partir de cada parte 

assistida, os alunos, em duplas, elaboraram textos sobre as principais etapas do 

vídeo, com a colaboração do professor de Português. O detalhamento do trabalho 

dos alunos para cada parte encontra-se descrito a seguir. 

1ª Parte – “Explica sobre o início do universo e como ele foi formado.” Os alunos 

encontraram dificuldades para realizar a tarefa, pois por ter muita informação técnica 

eles não compreenderam bem. Outro desafio foi na elaboração do texto, pois o 

professor de língua portuguesa que esteve junto nesta parte, pediu aos alunos que 

criassem o texto em forma de crônica, o que elevou a dificuldade de elaboração. 

2ª Parte – “Basicamente mostra a natureza intacta, sem nenhuma ação dos seres 

humanos, alguns animais pré-históricos e a evolução dos mesmos.” Nesta etapa, 

mudou-se a elaboração do texto na forma de narração, respeitando a dificuldade dos 

alunos com crônica. Isso facilitou o trabalho, além do conteúdo ser menos técnico. 

3ª Parte – “Mostra as catástrofes na natureza com a chegada dos seres humanos na 

Terra e a evolução destes impactos ao meio ambiente.” Os alunos tiveram mais 

conforto em preparar este texto e comentá-lo, pois o tema já havia sido discutido em 

aula, como poluição das empresas, poluição das águas, escassez de matérias 



39 
 

 
 

primas, extinção de fauna e flora, entre outros. Este texto também foi feito no 

formato narrativo. 

4ª Parte – “Mostra as tragédias da Terra, apontando aspectos positivos, projetos e 

ideias que já estão sendo realizadas para diminuir os impactos ou até mesmo 

reverter à situação atual.” Novamente o texto foi em formato narrativo. 

Geral – Nesta etapa, os alunos comentaram o vídeo de uma forma geral. Este não 

foi um texto narrativo, os alunos tiveram a opção de marcar em tópicos pontos 

importantes do filme. Podemos afirmar que eles não tiveram problemas em fazer 

esta parte e por iniciativa própria iniciaram uma discussão sobre a última parte do 

filme, ressaltando a importância da educação ambiental em tornar todos os pontos 

positivos do filme como obrigatórios. 

Finalizamos o trabalho com o vídeo, esclarecendo dúvidas, com foco principal 

nas consequências das atividades humanas e como isso prossegue até hoje sendo 

um assunto bastante discutido, mostrando a responsabilidade de todos e 

conscientização. 

Seguindo para a atividade seguinte, relacionada com o “Dia da Terra” (22/04), 

os alunos produziram e cantaram as músicas que constam no apêndice C e D. 

A apresentação ocorreu no pátio do Câmpus. Uma das dificuldades 

encontradas foi lidar com a vergonha dos alunos em cantar em público, sendo que 

alguns alunos rejeitaram a ideia desde o início, não se esforçando para tentar 

aprender a música ou para ensaiar, o que acabou afetando a apresentação, pois 

alguns não sabiam o que fazer. Outros mostraram descaso, saindo no meio da 

apresentação. Essas atitudes já eram esperadas, pois alguns apresentavam esse 

comportamento durante as aulas, e foi necessário um apoio para ajudá-los a cantar, 

pois alguns precisavam ensaiar antes, pois não lembravam, e outros alunos que 

ficaram nervosos e não queriam cantar. Porém, mesmo com estes percalços, as 

apresentações foram boas. Os alunos alegaram ter adorado a atividade e que 

gostariam de fazer novamente em outra oportunidade. As duas turmas se 

apresentaram para todos os alunos e servidores do IFSP - SRQ no horário do 

intervalo de aulas, nos turnos matutino e vespertino. A mobilização e participação do 

público foram intensas e os alunos foram muito aplaudidos (Fig. 19). 
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Figura 19. Apresentação dos alunos no pátio do IFSP-SRQ com ajuda da professora de Artes. 

 

Em relação aos cartazes, quatro alunos ficaram responsáveis pelo zelo e para 

chamar a atenção das pessoas para que o público interagisse de alguma forma com 

a situação daquela apresentação e, para termos uma noção se eles estavam 

gostando daquele trabalho. 

Os alunos responsáveis pelo primeiro cartaz pediram ao público para 

escrever uma frase que resumisse uma atitude que poderia ser adotada para salvar 

o planeta. Todos os alunos do grupo se comportaram de forma adequada, ficando 

no local como pedido e abordando a maior quantidade de pessoas possíveis e, com 

isso, conseguiram resultados positivos de seu trabalho. Os alunos responsáveis pelo 

segundo cartaz não se comportaram de modo adequado, pois saíram do local 

definido e não abordaram quase ninguém, sendo que algumas pessoas paravam, 

observavam o cartaz, mas não compreendiam o que representava. Estes alunos 

foram cobrados pela professora e no final das apresentações voltaram ao local onde 

se encontrava o cartaz. Podemos relacionar a falta de pró-atividade dos alunos com 

a própria falta de interesse, pois talvez o tema não tenha despertado a curiosidade 

deles a ponto de serem envolvidos no trabalho, sendo preciso ter sempre alguém 

para chamar a atenção (Fig. 20). 
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Figura 20. Cartazes produzidos pelos alunos para o Dia da Terra. 

 
Na aula subsequente, foi feita uma análise juntamente com os alunos de 

como foram as apresentações e compartilharam-se avaliações e comentários sobre 

essa atividade. A principal dificuldade apontada foi o pouco tempo de ensaio, mas 

de modo geral, gostaram, mostrando interesse neste tipo de atividade. 

Sobre os cartazes, os alunos do primeiro cartaz relataram que não tiveram 

problemas em realizar a atividade. Os alunos responsáveis pelo segundo cartaz 

disseram apenas que a atividade proposta não os interessava e tinham muita 

vergonha de falar com o público. Podemos relacionar este fato então com a própria 

falta de interesse deles no tema ou na atividade em si. No fechamento, os alunos 

expressaram apreço pela atividade desenvolvida, e colocaram que acham 

importante às aulas saírem um pouco do cotidiano, discutindo temas essenciais. 

4.1.3 Biodiversidade 
A aula sobre este tema foi bem produtiva, pois os alunos ficaram muito 

entusiasmados com as figuras apresentadas e participaram ativamente, fazendo 

muitas perguntas e esclarecendo dúvidas. Na aula seguinte, os alunos expressaram 

ter gostado do conteúdo e, que não ter a obrigatoriedade de escrever, ajudou 

bastante, porque assim puderam prestar mais atenção e acompanhar o raciocínio. 

4.1.4 Resíduos Sólidos 
Iniciou-se o tema com uma aula expositiva buscando introduzir o tema de 

forma descontraída. Na dinâmica do saco preto os alunos escreveram as seguintes 

palavras: desperdício, medo, nojo, desprezo, preocupação, reutilização, monte de 

lixo, reciclagem, lixo descartável, felicidade, sujeira, responsabilidade, raiva, ”tesão”, 
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nada, muito consumo, angústia, falta de consciência, pena, descarte inadequado, 

lixo, desejo de transformar, coisa que não serve mais, ódio, lixo, tudo isso?. 

As palavras foram expostas na lousa e a partir delas foi feita a discussão do 

significado, em que os alunos que haviam escrito se manifestavam, justificando a 

sua reação a um saco preto de lixo, o que foi enriquecedor para introduzir a 

problemática do tema. Um momento relevante foi quando a palavra “tesão” foi 

discutida, o que causou um desconforto no aluno que tinha escrito, pela falta de 

seriedade que teve com a atividade que estava sendo feita. O aluno se justificou, 

alegando ter feito uma brincadeira, pois não achava que ia ser exposto na lousa e, 

se desculpou ao ver que apenas ele tinha se comportado daquela maneira, já que 

todas as palavras tinham relação direta com o tema. 

Após o debate inicial, foi esclarecida a diferença entre “resíduos” e “lixo”, 

explicando que tudo depende do destino que o ser humano dá aos produtos que 

utiliza e descarta. Para concluir foi proposta uma pesquisa sobre o conceito dos 3R’s 

e 5R’s. 

Na aula seguinte, todos os alunos se mostraram comprometidos, pois 

trouxeram a pesquisa requisitada, e durante a aula, utilizando slides baseados em 

definição e exemplos sobre os 3R's e os 5R's, conversamos sobre os conceitos, 

onde eles interagiram muito, dando exemplos e tirando dúvidas. O conhecimento 

prévio dos alunos, junto com a pesquisa, enriqueceu bastante o debate. 

As perguntas elaboradas pelos alunos em cima do texto sobre os 3R’s e 5R’s, 

coleta seletiva e resíduos sólidos em geral foram interessantes, porque como os 

alunos sabiam que os outros grupos as responderiam, houve estímulo para fazerem 

perguntas bem elaboradas, baseando-se tanto nos textos, quanto na aula. Exemplos 

de perguntas feitas: Dê exemplos de práticas para serem feitas dentro dos 3R's; Por 

que é importante colocar os materiais nos lixos específicos?; Por que existem os 

5R's e os 3R's e qual a sua importância?; Sabemos que se as pessoas tivessem 

consciência, os problemas ambientais seriam menores, mas como as pessoas não 

tem, como podemos fazer para conscientizá-las?; Por que as latas de lixo da coleta 

seletiva tem cor?;  Qual é a cor de cada uma?. 

Na aula seguinte, houve uma apresentação de slides sobre reciclagem, 

reutilização, destinação dos diversos resíduos e diferença de lixão e aterro sanitário, 

destacando as questões que mais chamaram atenção dos alunos na atividade da 
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aula anterior. A aula foi tranquila, os alunos participaram e fizeram várias perguntas, 

tirando dúvidas do cotidiano, como: “o tetra Pack, onde jogamos, no papel ou 

alumínio?”. 

Após essas atividades, iniciou o trabalho de levar o conhecimento da sala de 

aula para o Câmpus, onde dentre as estratégias elencadas, a conscientização de 

alunos e servidores seria fundamental e completamente necessária a colaboração 

de todos na coleta adequada dos resíduos sólidos.  

Para começar o processo de conscientização, foi orientado que os alunos 

buscassem saber qual era a situação dos resíduos no IFSP – SRQ. Dividiram-se em 

grupos, e a organização do trabalho de campo definiu-se um ou dois locais de coleta 

de dados para cada grupo, conforme disposto a seguir: 
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GRUPOS LOCAIS DATAS PERÍODOS 

G1 Cantina e cozinha 

dos alunos 

20/05/2015 Matutino 

G2 Cantina e cozinha 

dos alunos 

20/05/2015 Vespertino 

G3 Cantina e cozinha 

dos alunos 

21/05/2015 Vespertino 

G4 Cantina e cozinha 

dos alunos 

22/05/2015 Vespertino 

G5 Cantina e cozinha 

dos alunos 

25/05/2015 Matutino 

G6 Cantina e cozinha 

dos alunos 

21/05/2015 Matutino 

G7 Pátio e salas de 

aula 

20/05/2015 Matutino e 

vespertino 

G8 Pátio e salas de 

aula 

21/05/2015 Matutino e 

vespertino 

G9 Pátio e salas de 

aula 

22/05/2015 Matutino e 

vespertino 

G10 Examinar as 

lixeiras coloridas 

espalhadas pelo 

pátio, e fazer o 

registro 

fotográfico do 

material nela 

contido; observar 

se o material 

encontrado 

correspondia à 

cor da lixeira; em 

caso negativo, 

quais os resíduos 

20/05/2015 

21/05/2015 

22/05/2015 

Após os 

intervalos 

(Matutino e 

vespertino) 
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encontrados em 

cada uma 

 

Através dessa pesquisa, os alunos montaram as fotos e comentários em 

vídeos ou slides (Figs. 21). 

 
Figura 21. Fotos tiradas pelo grupo 3 e arquivadas como vídeos com comentários do grupo. 

 

Alguns grupos apresentaram os dados na forma de vídeo, comentando cada 

situação negativa encontrada. Essa iniciativa mostrou que vídeos, são mais efetivos 

em questão de prender a atenção dos alunos, pois os outros grupos ficaram 

indignados com as situações apresentadas, gerando um longo debate. 

Foram observadas anormalidades em todos os locais. Nas apresentações, foi 

possível destacar os seguintes comentários dos alunos: 

- Encontraram lixo no lugar errado; 

- Viram pessoas jogando lixo no chão; 

- A responsável pela cantina joga lixo em lugares inadequados; 

- Muitos papéis de canudinho jogado no chão; 

- Salas cheias de papéis; 

- O gramado cheio de lixo depois do intervalo; 

- Alguns lixos depositados em locais não planejados; 

- Há um lixo central onde se joga tudo e ele pode influenciar as pessoas a jogarem 

lixo nele ao invés de jogar nos lugares certos; 

- Na cozinha dos alunos encontrou-se além de resíduos recicláveis, também muito 

comida espalhada. 

Um fato destacado é que eles não esperavam essas situações em uma 

instituição de ensino que oferece alguns cursos relacionados ao meio ambiente, 
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mostrando a incapacidade das pessoas de agirem de forma adequada mesmo tendo 

conhecimento do correto. 

 A partir da discussão realizada, os alunos identificaram os motivos 

responsáveis pela disposição inadequada do lixo e propuseram estratégias para 

minimizar os problemas, que são apresentados a seguir. 

 

MOTIVOS      ESTRATÉGIAS 

Falta de preocupação Colocar as lixeiras em lugares 

estratégicos 

Falta de conhecimento Cartazes Chamativos/Informativos 

Preguiça Retirada ou identificação das latas azuis 

Por influência Juntar o lixo que está espalhado e deixar 

em apenas um lugar, onde incomodasse 

e fizessem as pessoas pararem para 

pensar 

Falta de educação Deixar o auditório todo sujo (onde 

provocariam sensações estranhas nas 

pessoas) e fizesse uma palestra sobre os 

resíduos sólidos 

Costume Deixar o resíduo na porta do IFSP-SRQ 

para que quem entrasse no câmpus 

separasse o resíduo 

Cultura  Elaborar um mapeamento e fixar na 

porta do câmpus com os locais das 

lixeiras 

 Colocar cartazes perto das latas de lixo 

com o impacto de cada resíduo no 

ambiente, e os benefícios de se separar 

e destinar adequadamente.  

Como forma de operacionalização da estratégia de conscientização, propôs-

se elaborar cartazes impactantes para serem expostos no pátio do Câmpus. Esses 

cartazes, além de impactantes deveriam misturar os conhecimentos aprendidos nas 
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aulas de Artes com resíduos sólidos. A colaboração da professora de Artes nessa 

etapa foi fundamental, orientando os grupos na confecção dos trabalhos. 

Os cartazes feitos pelos alunos foram apresentados em sala, antes de serem 

expostos no pátio do Câmpus; onde, inicialmente os alunos dos outros grupos 

mencionavam o entendimento do cartaz e em seguida, o grupo explicava o 

significado do cartaz. Essa dinâmica foi adotada para avaliar se os cartazes eram 

autoexplicativos. 

A figura 22 mostra o cartaz de um dos grupos, onde os alunos interpretaram 

como: “cidades; natureza acabando; estamos no meio do lixo; destruição; vivemos 

civilizadamente, mas acabamos com o que precisamos; natureza; não tem como 

reverter; felicidade x tristeza; precisamos escolher; podemos mudar; ignorância; 

matamos uma coisa para termos outra; humanos; falta de conscientização”. A 

explicação do grupo para o cartaz é que “tentaram mostrar que onde nós estamos 

também era natureza e estamos acabando com o ambiente de uma forma ou de 

outra”. 

 
Figura 22. Cartaz elaborado pelos alunos do grupo 9. 

 
A partir destes comentários observou-se a capacidade de cada aluno de se 

expressar diferentemente, e entre tais palavras, pode-se dizer que houve 

compreensão dos alunos aos objetivos de cada cartaz, mostrando várias opiniões, 

vários olhares, observando vários problemas e possíveis soluções. Não houve em 

nenhum momento dificuldades em realizar a atividade e eles se empolgaram no 

momento que foram buscar pelo pátio do Câmpus os materiais recicláveis para a 

preparação do cartaz. 
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No início do segundo semestre, houve uma mudança no professor 

responsável pela disciplina Responsabilidade Ambiental e Social, dando 

continuidade ao projeto, mas de uma forma mais teórica. Para começar, houve a 

apresentação da nova professora para os alunos e vice-versa, com uma 

recapitulação de todo o conteúdo abordado no primeiro semestre, onde através dos 

comentários dos alunos foi sido possível perceber que houve um aprendizado 

significativo. 

4.1.5 Empresa x meio ambiente 
 Na aula teórica, onde se baseou toda a questão de meio ambiente e empresa, 

iniciou-se com as definições e conceitos que iriam ser frequentes a partir desta aula 

como: “O que é meio ambiente?”, “CONAMA”, “ISO 14000”, “Responsabilidade”, 

“gestão ambiental”, “Gestão ambiental corporativa”. Para uma maior interação dos 

alunos, a cada tópico foi solicitada a opinião, perguntando-lhes o que eles entendiam 

de cada conceito, começando com “O que é meio ambiente?” que de uma forma 

geral, eles disseram que era um lugar onde havia interação da natureza com os 

seres vivos. Em seguida fundamentou-se melhor sobre o que era meio ambiente. 

 Logo em seguida foi perguntado se eles sabiam o que é “CONAMA”, e eles 

responderam apenas o que significa a palavra (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente). Na próxima etapa da aula, perguntou-se se eles conheciam a ISO, onde 

alguns afirmaram já ter ouvido falar, mas a maioria não, trazendo então a explicação 

sobre a ISO e fundamentando melhor a ISO 14000 (meio ambiente). A partir desse 

ponto, iniciou-se a discussão sobre responsabilidade e gestão ambiental, onde se 

falou sobre a responsabilidade das pessoas com o ambiente e conceituou-se o que 

é gestão ambiental junto à gestão ambiental corporativa, quando questionados sobre 

o conceito de gestão ambiental corporativa eles responderam o seguinte: “É a 

preocupação da empresa com o meio ambiente”. Seguindo esse mesmo tópico, 

colocou em questão o porquê de se fazer gestão ambiental e quem a exige, onde 

novamente eles se pronunciaram e disseram que quem exige é: “Governo, ONGs, 

IBAMA, sociedade, natureza, consciência das pessoas, ativistas, funcionários, 

mídias”. Para concluir esta aula, foi mencionada também a questão de 

competitividade das empresas e explicando o motivo, mesmo que não obrigatório, 

de a maioria ter essa responsabilidade ambiental, diferenciando a 

responsabilidade/consciência das questões lucrativas, onde se envolveu bem 



49 
 

 
 

questões de administração que eles já tinham conhecimento de outras matérias 

(Eficiência/eficácia, competitividade organizacional, lucros, etc.). 

 Em seguida, houve uma discussão geral mostrando como as empresas 

afetaram o meio ambiente e de que forma isso foi ocorrendo até chegar à situação 

atual, mencionando pontos importantes da história e catástrofes que aconteceram 

ao longo dos anos. Logo após, pediu-se para que os alunos formassem quatro 

grupos de dez pessoas, onde cada grupo falaria de benefícios e malefícios que a 

natureza teve como consequência da chegada das empresas, onde cada grupo 

falaria uma década, e cada pessoa do grupo falaria acontecimentos de um ano. 

 Sobre a apresentação, os alunos trouxeram os seguintes acontecimentos: 

 

GRUPO 1 

1970 - Na década de 1970, a atenção se voltou para o meio ambiente, devido o 

reflexo da produção das industrias no meio ambiente, causando poluição da água e 

ar, degradação da terra e desertificação. A conservação da fauna e da flora 

silvestres foi uma área em que governos e outros grupos de interesse obtiveram 

sucessos notáveis durante a década de 1970. Leis ambientais foram o resultado de 

uma combinação de ações legais em âmbito mundial que foram (e ainda são) 

aplicadas em âmbito nacional com uma eficácia variável. 

1971 - No dia 29 de março naufragou o petroleiro americano“Texaco Oklahoma”,na 

costa leste dos EUA, vazamento de petróleo; Criação do Greenpeace que tinha por 

objetivo impedir testes nucleares na costa do Alasca. 

1972 - Na cidade de Estocolmo, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano; Criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente-

PNUMA. 

1973 - Terremoto em Veracruz – México; Convenção Internacional para a prevenção 

da poluição por navios; Ecodesenvolvimento – 1973 

1974 - Seminário de Educação Ambiental. Enchente de 1974; Ciclone Tracy. 

1975 - Tufão Nina (China);  Conferência em Belgrado (Cidade Iugoslávia). 

1976 - Ocorreu um sismo em itália com epicentro na comuna de Gemona del Friuli; 

Na República Popular da China ocorreu o Sismo de Tangshan 7,5 graus  



50 
 

 
 

1977 - Entre 14 e 26 de outubro ocorre a “Primeira Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental”; Acidente na usina de Bohunice, na Tchecoslováquia, 

então parte da União Soviética; Terremoto de Caucete; Terremoto de Vrance. 

1978 - Contaminação química em Love Canal (EUA); A Secretaria de Educação de 

Rio Grande do Sul desenvolve o Projeto Natureza (1978 - 85); Criação de cursos 

voltados para as questões ambientais em varias universidades; A mancha de óleo 

de Amoco-Cadiz : mais de 230.000 toneladas de óleo bruto vazaram e poluíram a 

costa da Bretanha, na França. 

1979 - Acidente nuclear em Three Mile Island; Vazamento no Golfo do México. 

 

GRUPO 2 

1980 – Ciclone na Italia; Tufão Haiyan em Filipinas 

1981 – Erupção submarina em Monaco; Divisão de química e poluição em Portugal; 

Atentado no Rio 

1982 – Saltos de Guairá (PR) são instintos; Inauguração da hidrelétrica de Itaipu; 

Temporada de furacões no Atlantico  

1983 – Enchentes em Santa Catarina; Temporada de furacões 

1984 – Vazamento químico em Bhopal na Índia; Enchentes no vale Itajaí (SC); 

Lagoa fajã é classificada como reserva natural; temporada de furacões 

1985 – Sismo na cidade do Mexico;  

1986 – Ano internacional da paz na ONU; Acidente radioativo em Chernobyl 

1987 – Acidente radioativo em Goiânia; Deslizamento no Rio de Janeiro 

1988 – Terremoto de intensidade 6,9 no Irã; Terremoto de 7,2na Armenia; Forte 

sismo afeta a ilha do Faial a ilha de São Jorge , Açores 

1989 – Grande vazamento de petróleo no Alaska (Multa de mais de um bilhão) 

 

GRUPO 3 

1990 - ONU declara 1990, como o "Ano Internacional do Meio Ambiente"; 

Conferência Mundial sobre Ensino para Todos, satisfação das necessidades básicas 

de aprendizagem, destacando o conceito de Analfabetismo Ambiental; É ressaltado 

o "papel da enfermagem" na elevação da saúde com a conservação do meio 

ambiente; É criado a lei que despõe a Câmara Técnica de proteção ao patrimônio 
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dos povos da floresta; É criado a lei que dispões estudos a garantir a sustentação 

econômica, a qualidade de vida da população e a preservação ambiental. 

1991 - MEC resolve que todos os currículos nos diversos níveis de ensino deverão 

contemplar conteúdos de Educação Ambiental (Portaria 678 (14/05/91); Projeto de 

Informações sobre Educação Ambiental , IBAMA/ MEC; Grupo de Trabalho para 

Educação Ambiental coordenado pelo MEC, preparatório para a Conferência do Rio 

92; Encontro Nacional de Políticas e Metodologias para Educação Ambiental . MEC/ 

IBAMA/Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República/ UNESCO/ 

Embaixada do Canadá. 

1992 - Eco 92 (Rio 92); Ideia do desenvolvimento sustentável, um modelo de 

crescimento econômico menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico; 

Mudança do Clima: reduzir as emissões de gases estufa; Ar e água restrição ou 

eliminação de oito substâncias químicas como clorano, DDT e os PCB’s; Transporte 

alternativo: automóveis movidos a gasolina e a energia elétrica, reduziram emissões 

de gás carbônico nos EUA, Europa e Japão; Redução da chuva ácida: na década de 

1980 os países desenvolvidos começaram a limitar as emissões de dióxido de 

enxofre, lançado por usinas movidas a carvão. A Alemanha adotou um sistema 

obrigatório de geração doméstica de energia através de célula fotoelétrica; Agenda 

21: novo padrão de desenvolvimento ambientalmente racional; Dimensões 

Econômicas e Sociais; Conservação e questão dos recursos para o 

desenvolvimento; Revisão dos instrumentos necessários para a execução das ações 

propostas; A aceitação do formato e conteúdo da Agenda 

1993 - Proposta de Educação Ambiental para Amazônia; Criação de Centros de 

Educação Ambiental do MEC; Congresso Sul - americano continuidade Eco/92 – 

Argentina; Conferência dos Direitos Humanos – Viena 

1994 - Convenção da ONU de Combate à Desertificação em países que sofrem com 

a seca; Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento; Sustentável dos Pequenos 

Estados Insulares em Desenvolvimento; Aprovação do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (PRONEA) 

1995 - O sismo de Kobe de 1995 ou como é conhecido o grande sismo de Hanshin-

Awaji; Ocorrido terça-feira ,17 de agosto de 1995 no sul de Hyõgo no Japão; 

Aproximadamente 6434 pessoas perderam a vida (estimativas finais - 22 de 

dezembro de 2005) 
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1996 - Institui calendário de reuniões ordinárias CONAMA para 1997; Criação da 

Câmara Técnica de Educação Ambiental do CONAMA; Novos Parâmetros 

Curriculares do MEC, nos quais incluem a Educação Ambiental como tema 

transversal do currículo; Cursos de Capacitação em Educação Ambiental para os 

técnicos das SEDUC’s e DEMEC’s nos Estados, para orientar a implantação dos 

Parâmetros Curriculares; Convênio UNESCO – MEC; Criação da Comissão 

Interministerial de EA-MMA. 

1997 -Assinatura do Protocolo de Kyoto; Criação da Comissão de Educação 

Ambiental Do MMA; 1ª Conferência Nacional de Educação Ambiental; Brasília, 

Cursos de Educação Ambiental Organizados pelo MEC. 

1998 - Publicação dos materiais surgidos da ICNEA; Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998 (Lei dos crimes ambientais); Ano Internacional do Oceano. 

1999 - Catástofres naturais: 2 Abalos sísmicos: 1. Sismo de Atenas; 2. Sismo de 

Izmit; Lei de Crimes Ambientais - Decreto nº 3179/99 instituiu punições 

administrativas e penais para pessoas ou empresas que agem de forma a degradar 

a natureza. Atos como poluição da água, corte ilegal de árvores, morte de animais 

silvestres tornaram-se crimes ambientais; Resoluções na Conama Considerados os 

impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de pilhas 

e baterias usadas, foram feitas as mudanças. 

 

GRUPO 4 

2000 – Rio de Janeiro, derramamento de petroleo na Baía de Guanabara; 

Vazamento de óleo cru em Araucaria;  

2001 – Terremotos, furacões, tornados, tufões, e inundações. 

2002 – Cheias causaram danos recorde neste ano; Derramamento de fuel-oil por 

parte do pretoleiro “Prestige”, na Espanha;  

2003 – Onda de calor bate recorde; Sismo em Bam (Irã); Incêndio de al-Mishraq. 

2004 – Sismo e Tsunami no Oceano Índico; Furacão na Flórida;  

2005 – Furacão Katrina; Sismo no Paquistão; Explosões em Jilin Chemical Plant  

(China);  

2006 – A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) divulgou o relatório 

final sobre a investigação da catastrofe do Rio dos Sinos, o documento revelou que 
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os elementos químicos despejados por seis empresas somando ao impacto já 

causado pela prefeitura, provocaram catastrofe ambiental; 

2007 – Secas e inundações na Ásia e África; Acidente de mineradora, onde resíduos 

contaminados por bauxita vazaram da barragem da empresa após uma forte chuva. 

2008 – Mudanças climáticas estão agravando os desastres naturais;  

2009 - Temporadas de ciclones e terremotos no Índico; Chuvas e deslizamentos 

(Brasil); Inundações e secas na China; Desgelo dos polos, Andes e Himalaia. 

2010 – Derrame de petróleo no Golfo do México. 

 

 Sobre as apresentações, pode-se afirmar que os alunos foram excelentes nas 

pesquisas que fizeram, também foram excelentes no desempenho das 

apresentações, onde explicaram corretamente. Interessante destacar que em varias 

partes da apresentação, os alunos deram enfoque na questão da educação 

ambiental, apontando principalmente os grupos 1 e 3, que falaram sobre as décadas 

de 70 e 90, onde se viu claramente a importância da educação ambiental e as várias 

fases que ela passou durante essas décadas, quando foi lhes perguntado “qual a 

importância da educação ambiental e o que ela tem haver com as consequências 

das indústrias?”, o grupo respondeu confiante: A educação ambiental é à base de 

qualquer forma de prevenção a poluição, se houvesse um planejamento bom e 

rigoroso da educação ambiental, talvez o nosso planeta estivesse melhor. Foi o 

momento chave, onde eles começaram um debate sobre tudo o que eles viram nas 

atividades do primeiro semestre e relacionavam com as empresas, uma ótima 

questão onde conseguimos ver os resultados das aulas anteriores onde eles 

conseguiam discutir este tema naturalmente. Logo, este tema foi finalizado com uma 

breve conversa sobre novamente a relação de empresa x ambiente e entregaram 

relatórios contendo resumos simples de cada apresentação. 

4.1.6 Gestão Ambiental 
 Retomamos este tema com definições e conceitos que os alunos precisariam 

entender para darmos continuidade às atividades. Neste foi perguntado “o que é 

gestão ambiental?” onde disseram: “é um processo que se administra as ações 

ambientais dentro de uma empresa”, “um processo de análise de coisas boas e ruins 

que a empresa faz com o meio ambiente”, “é um processo que cuida dos problemas 

ambientais da empresa”. Dito isso, explicamos mais sobre a gestão ambiental em si, 
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entrando na questão “o que é sistema” onde também se obteve respostas como: 

“Uma forma de administrar as informações”, “conjunto de elementos que trabalham 

entre si por um objetivo”, “a forma de como as coisas funcionam de acordo com as 

regras, programação”, “uma forma de adequação a alguma atividade”. Enfim 

definimos basicamente sobre o que é um sistema, o que puxou o título “o que é 

sistema de gestão ambiental?”, assim esclarecemos que é o sistema de gestão 

ambiental e como funciona dentro da empresa. Explicando isso, questionamos os 

alunos novamente sobre quem exige o SGA e quais os elementos principais para 

que o SGA funcionasse, obtivemos as seguintes respostas: Os elementos do SGA – 

“propostas, pessoas, consciência, dinheiro, público, recursos, espaço físico, 

tecnologia”. E sobre quem exige, novamente foi dito: “Governo, IBAMA, ativistas, 

natureza, ONGs, sociedade, etc..” Com este debate iniciado, surgiu a questão, “só 

pode ter SGA em alguns tipos de empresas?”. Foi então que surgiu um exemplo 

real, onde se deu um hospital, que eles disseram que não precisa de SGA, mas 

então se explicou as etapas de um SGA em um hospital e as várias áreas onde 

podem ser aplicado.  

Este tema foi bastante inquietador, onde os alunos tinham muitas dúvidas, havendo 

mais debate sobre o que era e como funcionava com exemplos de várias indústrias. 

4.1.7 ISO 14000 
Houve uma abertura com as definições e conceitos sobre a ISO 14000: 

“Como funciona?”, “Quem precisa?”, “Leis”, “Consequências”, “Competitividade”, 

entre outros. Este tema foi um pouco mais difícil dos alunos absorverem, pois 

poucos tinham ouvido falar, então não interagiram muito dando exemplos e/ou 

opiniões. Em certo momento, houve uma questão que intrigou eles de maneira que 

se teve que parar a aula até descobrirem, esta pergunta foi: “por que ISO 14000? 

Porque não outro número?”, então se teve uma busca por esta resposta achando o 

seguinte: quando formalizaram a ISO para a área de meio ambiente, já existiam 

mais de 13000 normas de padronização da ISO, assim, por se entender que as 

normas ambientais derivariam várias edições optou-se por iniciar a partir do número 

14.000, estabelecendo que as normas ISO referentes ao meio ambiente devem 

estar relacionadas ao número 14.000. 

Enfim, com esta curiosidade, pensou-se em uma atividade onde eles 

poderiam pesquisar mais sobre normalização e que eles poderiam colocar em 
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prática. Então foi sugerido que em grupos, criassem empresas fictícias e fizessem 

com que esta empresa tivesse responsabilidade ambiental, sendo que os alunos 

precisariam desenvolver ideias de responsabilidade ambiental para esta empresa, 

de modo a envolver a parte de administração junto aos conceitos ambientais, 

também foi pedido para que eles especificassem alguns itens da empresa como: 

produto, concorrentes, custos, etc. Para a elaboração destas empresas, os alunos 

tiveram as perguntas como bases para iniciar esta empresa. A seguir, a 

apresentação sucinta de cada empresa. 

 

GRUPOS NOME DAS 

EMPRESAS 

PRINCIPAL PRODUTO 

DA EMPRESA 

G1 Hitler Chicken Fabricante de coxinhas 

G2 Gepeto’s Factory Fabricante de materiais 

escolares 

G3 Best Indústria Londrina 

Avassaladora Destinada 

a Automação 

Prestadora de serviços a 

automação – 

robôs/maquinas) 

G4 FarmaIF Fabricante de remédios 

e cosméticos 

G5 Refrigerante Jarbas Fabricante de 

refrigerantes e afins 

G6 Companhia de Viagens 

Sustentáveis - CVS 

Prestadora de serviços a 

viagens de 

escolares/formaturas de 

modo sustentável 

Logo em seguida das apresentações de cada grupo, foi sugerido que cada 

grupo avaliasse a empresa de outro grupo, fazendo uma análise crítica das ações 

ambientais adotadas pela empresa avaliada, opinando se as ações eram eficientes 

ou sugerindo melhorias, caso entendessem ser necessário. 

Hitler Chicken: O grupo que analisou esta empresa discutiu muito a importância da 

proteção dos animais, tentando compreender como uma empresa que contem este 

tipo de atividade pode obter a ISO 14000. Porem buscou-se mostrar como a ISO 
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14000 é importante, e que de fato, mesmo com o tipo de atividade prestada desta 

empresa, há necessidade de se ter responsabilidade ambiental e social.  

Gepeto’s Factory: Esta empresa foi criticada, pelo fato de que podia fazer muito mais 

do que já estavam fazendo, mostrando que as ações já realizadas, como 

reutilizarem materiais recicláveis, utilizar materiais de reflorestamento, ainda 

poderiam fazer algumas coisas como reutilizar a água, colocar uma educação 

ambiental dentro da empresa para que houvesse a colaboração dos empregados, 

entre outros. Mas também foi elogiada por ter uma iniciativa de se preocupar com o 

meio ambiente. 

Best Indústria Londrina Avassaladora Destinada a Automação: Esta empresa não 

teve nenhuma crítica, o grupo que analisou disse que a empresa tinha todos os 

requisitos, e que seu sistema de gestão ambiental estava muito bom. 

FarmaIF: Na análise desta empresa também não houve críticas, apenas uma 

discussão de que os produtos da empresa merecem o máximo de atenção, pois é 

um processo onde se tem muitos impactos, e que esta empresa precisa de cuidados 

durante todo o percurso do processo de fabricação. 

Refrigerante Jarbas: A análise para esta empresa foi de que eles se preocupam com 

o meio ambiente, pois eles implantaram um sistema de gestão ambiental na 

empresa junto a ISO 14000, contribuindo com ações para a diminuição do impacto. 

Companhia de Viagens Sustentáveis – CVS: Esta empresa também teve uma 

análise muito boa, pois seu próprio objetivo como empresa é ser o mais sustentável 

possível ao realizar as atividades. Neste também contém ações que ajudam a 

diminuir o impacto ambiental. 

4.1.8 Auditoria Ambiental 
Seguida da última aula, o tema Auditoria Ambiental entrou como 

consequência da última atividade, este tema entra com enfoque de reforçar a 

questão da ISO 14000 e das responsabilidades que as empresas têm sobre o meio 

ambiente. Neste, falamos principalmente no grau de importância para o controle de 

poluição das empresas, definições (não conformidade, conformidade, organização, 

ação preventiva, critérios de auditoria, etc.), e de como funciona uma auditoria 

dentro de empresas, com exemplos empresariais, normas, leis, etc.. E concluímos 

este tema mostrando a diferença de uma “análise crítica” e uma “auditoria 

ambiental”, enfatizando principalmente que o que eles fizeram na última atividade foi 
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uma análise crítica e não uma auditoria. Com isso os alunos ficaram surpresos, foi 

quando ficou claro que é necessário ter uma fundamentação legislativa e normas 

para se avaliar um processo e assim configurar uma auditoria, para se dizer se está 

dentro ou não da lei, o que seria o próximo tema. 

 

4.1.9 Legislação Ambiental 
Após a auditoria ambiental, a legislação ambiental entrou como uma 

finalização destes temas, a partir de que tudo se envolve a legislação. 

Apresentaram-se alguns slides explicando os componentes de uma lei (artigo, 

parágrafo, diretrizes, etc.) e exemplos de algumas das leis importantes da área 

ambiental. Foi explicado mais profundamente o Decreto 8.486 de 8 de setembro 

1976 regulamenta a Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a 

prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, onde por meio deste, se 

explicou melhor como se ler uma lei. Os alunos se interessaram bastante neste 

tema, principalmente por causa do acidente recente que aconteceu em Mariana/MG, 

sendo um dos principais exemplos para se conseguir explicar como a legislação 

funciona, interessante, que foi os alunos que trouxeram este exemplo para o debate, 

inserindo outros vários exemplos como: Golfo do México, Barragem em Alumínio/SP, 

Chernobyl, etc. 

 Percebemos que ao entrar neste tema havia certo desconforto em relação ao 

entendimento, por ser complicado, porém houve bastante debate, perguntas, e 

exemplos o que fez com que a aula fosse ministrada em cima destas perguntas. 

Seguindo de uma atividade para casa, pedimos para que os alunos que buscassem 

leis que intervém na educação ambiental, e alguns exemplos. 

Sobre os trabalhos, os alunos não tiveram dificuldades em encontrar, e em 

alguns casos, os alunos até comentaram sobre a importância dessas leis, segue 

exemplo da pesquisa. 

Na aula seguinte, no laboratório de informática, foi proposta uma atividade 

onde, em duplas, distribuiu-se quatro textos para cada dupla sobre acidentes que 

ocorreram: Golfo do México, Mariana/MG, Chernobyl, Bhopal (Fig. 23). E com estes 

textos, e com o auxílio da internet, os alunos deveriam pesquisar mais sobre estes 

acidentes, e relaciona alguns dos temas vistos nesta disciplina como: Auditoria, 
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Legislação ambiental e Responsabilidade Ambiental. Assim, eles deveriam comentar 

sobre cada acidente ressaltando estes tópicos. 

 
Figura 23. Alunos no laboratório de informática desenvolvendo atividade de Legislação Ambiental. 

4.2 Escola Cooperativa de São Roque 
 A participação dos alunos nas diferentes atividades em todas as turmas foi 

muito grande. Como a Escola trabalha dentro de uma visão construtivista, os alunos 

já estão acostumados com metodologias diferenciadas, onde precisam pensar, 

refletir e agir; não esperando apenas pela transmissão de conteúdo. Como o foco 

das atividades era a Feira Cultural, houve algumas mudanças de percurso com o 

passar do tempo, pois a equipe gestora em certos momentos modificou o que estava 

planejado e isso acabou exigindo uma adequação no desenvolvimento. As 

professoras de cada turma, sempre estavam presentes na sala, ajudando a controlar 

o comportamento dos alunos. Não havia uma participação direta delas nas 

atividades, embora a programação sempre fosse discutida com elas antes. A seguir, 

segue uma descrição dos resultados encontrados para cada tema trabalhado. 

 

4.2.1 Mamíferos Brasileiros Ameaçados de Extinção - 2° Anos 
As atividades relacionadas a caracterização de cada animal ocorreram ao 

longo de quatro semanas. O interesse dos alunos por esse tema foi muito grande, o 

que gerava muitas perguntas a cada animal apresentado, fazendo com que a 

abordagem demorasse mais tempo do que o planejado. 

Como destacado no Projeto de Aprendizagem: Animais, disponível no link 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016869.pdf, “o tema 

animais tem uma importante presença no cotidiano das crianças (desenhos 



59 
 

 
 

animados, histórias, jogos, músicas) e possuem caráter de identificação de suas 

vivências pessoais e sociais contribuindo para aprendizagens significativas”. 

A utilização de slides e vídeos para apresentar cada animal foi um recurso 

que atraiu atenção dos alunos, já que eles não estavam habituados a terem aulas 

desse tipo. O deslumbre era tanto que eles compararam a tela em que eram 

projetadas as imagens ao tamanho da tela de um cinema. Outro fator que contribuiu 

para atrair a atenção foi sair da sala e ter aula na biblioteca, que tem um espaço 

para projeção dos slides muito aconchegante (Fig. 24). 

 
Figura 24. Aula na Biblioteca com a turma do 2º ano A. 

 

As aulas tiveram como objetivo retratar a importância de cada animal para o 

equilíbrio do ecossistema. Como os animais apresentados não eram animais que 

eles estavam acostumados a verem, os principais comentários foram de surpresa, 

principalmente os relacionados aos hábitos alimentares. Como por exemplo, o fato 

do tamanduá-bandeira se alimentar de cupins e formigas, na opinião dos alunos era 

“muito nojento”; a baleia-jubarte aguentar ficar durante o inverno todo sem se 

alimentar e na imagem que aparecia a onça-pintada com um jacaré/crocodilo na 

boca eles perguntaram se ela “comia a gente” e outros acharam muito “da hora” a 

imagem. Nos slides que abordavam tempo de vida, tempo de gestação e tamanho 

adulto foi necessário comparar o tempo e o tamanho com algo que eles conheciam, 

pois na maioria das vezes, devido à pouca idade, eles não tinham noção de tempo e 

tamanho, para isso foi utilizado o tempo de gestação dos humanos (de 9 meses) e o 

tamanho de algum aluno, ou algum animal que já havia sido apresentado. 

Já na parte dos slides que abordavam as razões para o animal estar 

ameaçado de extinção, a maioria atribuía a devastação das florestas (ou seja, a 

perda do habitat destes animais) e o uso da pele/pelo desses animais para a 
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fabricação de roupas. A baleia-jubarte estar ameaçada em função do intestino dela 

ser usado para a fabricação de alguns tipos de cordas provocou um choque nos 

alunos, que se manifestaram dizendo que não colocariam mais a mão em nenhum 

tipo de corda; assim como, o fato do boto-cor-de-rosa estar ameaçado devido a 

utilização como isca para a pesca de piracatinga na Amazônia, vendida para 

mercados de São Paulo, Paraná e Nordeste com o nome de douradinha. 

O preenchimento das fichas ocorreu na maioria das vezes após as 

apresentações e, apesar da pouca idade e euforia dos alunos durante as 

apresentações, eles conseguiram lembrar praticamente todas as informações 

abordadas, até mesmo as mais difíceis como o peso e tamanho dos animais (Fig. 

25). 

 
Figura 25. Alunas preenchendo a ficha individual do boto cor-de-rosa. 

 

Os cartazes sobre cada animal, produzidos no formato A3, com as mesmas 

informações contidas na ficha individual foram utilizados para a montagem de um 

painel, exposto na Feira Cultural(Fig. 26). 

 
Figura 26. Painel com os cartazes de cada animal expostos na Feira Cultural. 
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A visita dos alunos à exposição “Biodiversidade – Conhecer para Preservar” 

no Museu de Zoologia da USP, em São Paulo foi um dos momentos mais 

aguardados por eles. No local, os alunos foram divididos em dois grupos, ficando 

cada um com uma monitora responsável. Na entrada a primeira coisa que os alunos 

avistaram foram alguns animais empalhados, e logo perceberam dois animais que 

haviam estudados, o mico-leão-dourado e o tatu-canastra (Fig. 27). Isso foi muito 

recorrente durante a visita, pois toda vez que avistavam alguns dos animais 

estudados eles mostravam para os colegas, gritavam ou chamavam uma das 

professoras e quando não avistavam, perguntavam se veriam aquele animal na 

exposição. 

 
Figura 27. Alunos no stand dos mamíferos empalhados. 

 

A visita seguiu um roteiro proposto pelo próprio museu, e ao final os alunos 

puderam manusear réplicas de fósseis da cabeça do dinossauro mais antigo (Fig. 

28), do dente de uma baleia, do corpo de um dinossauro e das fezes de um animal 

(Fig. 29). Este último foi o que mais fez sucesso entre os alunos, eles cheiravam, 

davam risada e alguns não queriam nem encostar. No final, cada aluno desenhou o 

animal que mais gostou e diversidade escolhida foi muito grande, mostrando que a 

visita tinha alcançado o seu objetivo (Figs. 30 e 31). 
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Figura 28. Aluno exibe o fóssil da cabeça de um dinossauro. 

 

 
Figura 29. Aluno cheira as fezes de um animal. 

 

 
Figura 30. Alunos desenhando no final da exposição. 
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Figura 31. Alunos exibindo os seus desenhos. 

 

O encantamento dos alunos pela visita foi nítido; em cada sala que entravam, 

eles mostravam um deslumbramento cada vez maior. No entanto, cabe destacar que 

embora a visita fosse guiada por monitoras, eles prestavam pouca atenção nas 

informações que elas passavam; tendo mais interesse em ver e tirar fotos dos 

animais que visualizavam. Assim, para cumprir o papel do museu de não apenas 

apresentar os conteúdos, mas também suscitar a criatividade, o questionamento e a 

reflexão crítica como proposto por Rampineli (2004), é necessário adequar melhor o 

discurso à faixa etária, com comentários breves, porque os alunos das séries iniciais 

perdem rápido o interesse, quando tem vários estímulos visuais a sua frente. 

Após a visita a exposição, os alunos conheceram o jardim do Parque da 

Independência, uma vez que o Museu do Ipiranga está fechado para o público 

desde agosto de 2013 para obras, restauros e reparos. Mesmo assim, foi possível 

dar uma breve explicação da parte histórica do local (Fig. 32). 

 
Figura 32. Visita ao Jardim do Museu do Ipiranga. 

 

Um fato curioso que chamou atenção no percurso entre São Roque e São 

Paulo, foi a quantidade de lanche ingerido pelos alunos e sua composição. Eles já 

saíram da escola perguntando se podiam comer o lanche e, após alguns quilômetros 

as professoras autorizaram. Eles foram comendo em todo percurso e, no retorno 
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também. A maioria das crianças haviam levado salgadinhos, bolachas, chocolates, 

sucos de caixinha e iogurtes. Tudo isso gerou uma quantidade enorme de resíduos, 

que foi depositada de forma adequada a pedido das professoras, enchendo cinco 

sacolas plásticas com capacidade de 15 litros cada. 

A confecção de mamíferos com retalhos foi muito esperada pelos alunos, 

visto que na primeira aula do semestre, eles tinham tido contato com alguns animais 

feitos pelo discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do IFSP 

Câmpus São Roque e ficaram maravilhados (Fig. 33), perguntando em todas as 

aulas quando iriam confeccionar os mamíferos. 

 
Figura 33. Alunos encantados com os mamíferos feitos com retalhos. 

 

No dia da oficina, após a explicação de como os mamíferos eram feitos, os 

alunos foram divididos em grupos, ficando cada grupo responsável pela confecção 

de um mamífero. Primeiro eles preencheram a estruturados mamíferos com espuma, 

depois com ajuda do discente do IFSP Câmpus São Roque fecharam a estrutura 

costurando e para dar o acabamento final desenharam os olhos dos animais para 

colarem nos mamíferos de retalhos (Fig. 34). Os mamíferos produzidos foram 

expostos na Feira Cultural (Fig. 35). 
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Figura 34. Alunos com boto-cor-de-rosa e peixe boi confeccionados por eles. 

 

 
Figura 35. Mamíferos feitos com retalhos expostos na Feira Cultural. 

 

Na oficina de pegadas os alunos não conseguiram fazer o desenho na 

proporção certa. Isso aconteceu não por não saberem que era necessário respeitar 

o tamanho, mas simplesmente, por ainda não terem noção de proporção mesmo 

utilizando régua. Alguns chegaram a deixar a folha em branco sem fazer nenhum 

desenho. Por conta disso, ao invés de utilizar os desenhos dos alunos para fazer as 

pegadas em biscuit, utilizaram-se moldes impressos com o tamanho exato das 

pegadas. Os alunos precisaram de ajuda para recortar e modelar as pegadas, por 

contada dificuldade em manusear o biscuit, mas conseguiram terminar tanto as 

patas anteriores e posteriores de todos os animais. As pegadas também foram 

expostas na Feira Cultural (Fig. 36). 
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Figura 36. Pegadas confeccionadas pelos alunos expostas na Feira Cultural. 

 

4.2.2 Plantas da Mata Atlântica - 4° anos 
A aula expositiva dialogada sobre o histórico, importância e biodiversidade da 

Mata Atlântica começou com o levantamento prévio dos alunos sobre 

biodiversidade. Eles não tinham muita clareza, mas disseram ambiente com muitos 

animais, muitas plantas, ou os dois, chegando a fazer associação do prefixo bio com 

o significado de vida. Durante a exibição dos vídeos prestaram atenção, achando 

graça em alguns momentos, como quando aparece a perereca de capacete 

coaxando e copulando. Após o vídeo foram feitas perguntas aos alunos, cujas 

respostas foram utilizadas para construção de um texto na lousa, referente ao 

assunto, que eles copiaram no caderno. Como conclusão, ficou claro para os alunos 

que a Mata Atlântica é um bioma rico em biodiversidade, com um altíssimo número 

de espécies, sendo importante também para a realização da fotossíntese pelas 

árvores, produção de oxigênio, controle do clima e riqueza de recursos hídricos. Na 

exibição do vídeo sobre o histórico da Mata Atlântica, eles também prestaram 

atenção e foi um reforço do que já havia sido passado em aulas anteriores. A maior 

surpresa para os alunos foi descobrir que antes dos portugueses já havia destruição 

da Mata Atlântica por conta dos índios que viviam aqui e se utilizavam da terra para 

a agricultura, embora em uma escala bem menor. Ficou claro que com a chegada 
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dos colonizadores, a situação se agravou e a devastação da Mata Atlântica foi muito 

maior e em ritmo muito mais acelerado. 

A linha do tempo foi passada na lousa para eles copiarem no caderno e cada 

informação foi passada pausadamente para dar tempo dos alunos copiarem e, 

participarem da construção da mesma. A escolha de se fazer uma linha do tempo 

que contivessem informações da Mata Atlântica do período de nascimento dos 

alunos até os dias atuais foi pedido de uma das professoras, sendo a maior 

dificuldade encontrar informações sobre o tema em um período de tempo tão curto. 

A linha do tempo começou no ano de 2004, e para ter maior envolvimento dos 

alunos, o nome de todos foi incluído na construção da linha do tempo, de acordo 

com o ano de nascimento. Eles reclamaram um pouco de ter que copiar e acharam 

que era muita coisa. Quando foi perguntado se era culpa deles a taxa de 

desmatamento em 2005, que foi o ano que a maioria nasceu, eles ficaram 

surpresos, mas logo se esclareceu que eles não eram os culpados, mas que havia 

uma relação direta entre o desmatamento e o aumento populacional. Eles acharam 

muito grande o número de espécies ameaçadas de extinção. 

Quando solicitado aos alunos que mencionassem algum acontecimento 

referente a 2015 que aconteceu na Mata Atlântica, eles citaram a crise hídrica 

dizendo que era culpa do Governador do Estado de São Paulo. Isso permitiu a 

discussão do tema, explicando que são vários culpados e que para a situação 

melhorar, também é necessário fazermos um uso mais consciente da água. Quando 

todos terminaram de copiar a linha do tempo, fez-se uma análise do desmatamento 

da Mata Atlântica ao longo do tempo e os alunos colocaram que ela diminuiu, 

interpretando isso como um evento positivo. Explicamos para eles o que os dados 

de fato mostram, sendo que na verdade a área de Mata Atlântica existente 

atualmente é muito pequena, o que faz com que a maioria dos remanescentes 

florestais estejam dentro de áreas protegidas e, por conta disso, a taxa de 

desmatamento é menor. 

A apresentação realizada em comemoração ao Dia da Árvore iniciou 

perguntando aos alunos se eles sabiam quem havia feito aniversário naquela 

semana, onde uma aluna, de uma das turmas, respondeu de imediato que havia 

sido uma das colegas de classe. Nas duas turmas, entretanto, os alunos deram logo 

a resposta correta, informando que no dia anterior haviam visto várias reportagens 
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sobre a data na televisão e na internet. Ao longo da aula, vários assuntos foram 

debatidos, enfatizando a importância das árvores para a qualidade de vida dos seres 

vivos em geral. 

Os alunos se surpreenderam com a imagem mostrada em um dos slides, que 

indicava que uma árvore em um ano, resfria igual a 10 aparelhos de ar condicionado 

em funcionamento contínuo e, como no dia estava muito calor, eles relacionaram a 

falta de árvores a uma temperatura maior em alguns locais e vice-versa. Outra 

dúvida levantada pelos alunos referia-se ao fato da árvore mais antiga do mundo ter 

cerca de 4600 anos e ainda estarmos no ano de 2015. Foi explicado então que a 

vida existe na Terra a milhões de anos, e que a contagem de anos que usamos é 

feita a partir do nascimento de Cristo. A aula finalizou com uma reflexão sobre como 

estamos cuidando do nosso planeta, se as árvores são valorizadas ou não pelos 

seres humanos e, na opinião deles, se continuarmos neste ritmo, desmatando e sem 

plantar novas árvores, no futuro teremos que comprar ar puro e como isso não é 

possível, a vida na Terra desaparecerá. 

Foram exibidos alguns vídeos do site http://www.umpedeque.com.br/, do 

Canal Futura, sobre as espécies de plantas definidas para a Feira Cultural. Após a 

exibição dos vídeos eram feitas perguntas aos alunos para ver o quanto haviam 

prestado atenção e assimilado do conteúdo. No vídeo do jacarandá, por exemplo, os 

alunos destacaram a informação da utilização da madeira na fabricação de violões, 

por ser muito forte e proporcionar uma boa acústica, ficando curiosos para obter uma 

amostra da madeira já que falava sobre o cheiro característico. No vídeo da 

quaresmeira, despertou muito a atenção a parte dos polinizadores, visto que eles 

tinham acabado de aprender sobre o conteúdo na disciplina de Ciências. 

Os alunos tiveram uma semana para, em grupo, fazer a pesquisa sobre as 

espécies de plantas fora do horário escolar. No dia programado para a entrega da 

pesquisa e confecção dos cartazes para a Feira Cultural, vários alunos trouxeram o 

material pesquisado, mas de forma individual, ficando claro a dificuldade de 

trabalhos extra-classe para essa faixa etária. A maioria das pesquisas estava 

impressa e, continha textos longos, sendo que alguns alunos relataram que haviam 

lido o material e outros disseram que a pesquisa havia sido feita pelos familiares. De 

qualquer forma, os alunos participaram ativamente da produção dos cartazes, 
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usando as informações que o grupo possuía e outras adicionais que foram 

fornecidas (Fig.37). 

 
Figura 37. Organizados em grupos, alunos discutem e organizam pesquisa sobre as árvores da Mata 

Atlântica. 
 

A oficina sobre Dispersão de Sementes na Natureza e Preparação de 

Exsicatas aconteceu no Laboratório de Ciências e foi de grande importância para 

preparar os alunos para a atividade que seria realizada na aula seguinte, onde os 

alunos fariam as exsicatas das espécies vegetais escolhidas para a Feira Cultural. 

Os alunos ficaram eufóricos com as sementes mostradas e na hora de passar para 

os colegas acabaram conversando entre si, sendo necessário pedir silêncio. O que 

mais chamou a atenção dos alunos foram as diversas variedades de milho, porque a 

maioria só conhecia uma ou duas e as sementes de jatobá e pau d’alho por terem 

um cheiro característico, sendo de chulé e de tempero, respectivamente (Fig. 38). As 

sementes utilizadas na oficina foram doadas para a escola e foram expostas na 

Feira Cultural (Fig. 39). 

 
Figura 38. Alunos examinando milho e jatobá durante a oficina de sementes. 
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Figura 39. Sementes da oficina expostas na Feira Cultural. 

 

Na aula de montagem das exsicatas, as amostras de plantas não estavam 

totalmente secas, devido ao pouco tempo e a falta de condições necessárias para a 

sua secagem, o que dificultou o manuseio de algumas espécies com folhas e frutos 

mais delicados. Algumas amostras foram danificadas pela falta de prática deles com 

a costura, como no grupo do ipê-amarelo que perderam as folhas da planta e em 

alguns grupos que ficaram com muitos furos na cartolina. Entretanto, com bastante 

cuidado e, com a ajuda das professoras, os alunos conseguiram costurar o material 

na cartolina. Os alunos mostraram bastante entusiasmo na atividade e, no dia da 

Feira Cultural os materiais produzidos foram expostos e eles exibiram com muito 

orgulho para a família e público em geral (Fig.40 e 41). 

 
Figura 40. Alunos mostrando aos visitantes da Feira as sementes e exsicatas. 
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Figura 41. Mãe de alunas analisa o material produzido pelo 5º ano. 

 

4.2.3 Mata Ciliar – 5° anos 
Na primeira atividade, quando os alunos foram questionados sobre o 

significado de sustentabilidade, poucos alunos mencionaram estar relacionada com 

reciclagem, economia de água e de energia, mas de forma bem vaga. A maioria 

disse que já tinha ouvido o termo mas não tinha a menor ideia do seu significado. 

Durante a execução da “Dinâmica da Cadeira”, as alunas que participaram 

ficaram bastante envergonhadas em sentar no colo da outra, mas com diálogo elas 

aceitaram o desafio, e a sala toda se divertiu e se envolveu com o conteúdo que 

estava sendo abordado. 

O debate após a exibição do vídeo “O que é Sustentabilidade?” foi muito rico, 

para que os alunos compreendessem as quatro vertentes ligadas a sustentabilidade: 

ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente 

diverso. Em relação ao ecologicamente correto destacou-se a importância de 

conhecer as necessidades e exigências de cada espécie de ser vivo, para poder 

conserva-la e desmistificou-se conceitos como animal feio, nojento, útil, mostrando a 

necessidade da diversidade de espécies para o equilíbrio dos ambientes. Já para o 

Economicamente Viável, mencionou-se a situação econômica de um país, o 

capitalismo, onde o dinheiro acaba sendo muitas vezes o único aspecto importante 

para a maioria das pessoas. Nesse ponto foi interessante o comentário de alguns 

alunos, que colocaram toda a culpa dos problemas na atual presidente do Brasil, 

mostrando estar reproduzindo um discurso que ouvem em casa, visto que ainda não 

possuem maturidade para compreender a situação a fundo. Para o Socialmente 

Justo, utilizou-se uma simulação com os alunos pedindo para imaginarem a seguinte 

situação: um mendigo entra na escola nesse momento e vem até essa sala; qual 
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seria a reação de vocês? Foi curioso ouvir as respostas, onde os alunos afirmaram 

que o convidariam para sentar, conversariam com ele, dividiriam seus alimentos e 

materiais escolares. Nesse momento foi necessária a intervenção para mostrar que 

esse não é o comportamento habitual das pessoas, levando-os a perceber que 

vivemos em uma sociedade desigual, onde o importante é ter e não ser, onde ao 

vermos um mendigo já ficamos com medo, achando tratar-se de um bandido que 

quer nos fazer mal. Um aluno citou um vídeo que tem no Youtube, onde um rapaz 

bem vestido vai a praça de alimentação de um shopping e pede a algumas pessoas 

para dividirem o lanche com ele. Todas recusam. Então, a família doa comida para 

um mendigo que estava na rua e, em seguida, esse mesmo rapaz bem vestido, se 

aproxima e pede um pouco do lanche e o mendigo diz para ele se servir a vontade. 

Vários alunos na sequência disseram já ter assistido ao vídeo. Uma pesquisa 

mostrou que o vídeo chama “Dividindo o pouco que tem com o próximo”, do Blog 

Aprenda Minutos, disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=tFj0YQkQU-

0, passando a mensagem de que quase sempre, quem menos tem é quem mais 

compartilha. Alguns alunos acrescentaram ainda, que os pais ajudam as pessoas 

carentes sempre que podem, doando alimentos, roupas e brinquedos. 

No pilar culturalmente diverso, utilizou-se o exemplo dos refugiados sírios, 

aproveitando a notícia recente divulgada em todos os meios de comunicação, que 

chocou o mundo, do corpo do menino sírio de quatro anos encontrado em uma praia 

da Turquia, depois que embarcações com refugiados afundaram. Como a maioria 

dos alunos tinham visto a imagem, foi possível discutir a importância de respeitar as 

diferentes culturas, de não aceitar apenas o favorecimento de alguns em detrimento 

dos outros, falando inclusive de bullying. 

O encerramento dessa atividade foi feita com uma reflexão sobre o que cada 

um pode modificar nas suas atitudes para ajudar no futuro da Terra. 

Na apresentação em comemoração ao Dia da Árvore, o decorrer foi muito 

semelhante ao já descrito para a turma do 4º ano. O único comentário a mais foi o 

destaque dos alunos ao Ipê Amarelo que apareceu nos slides, como sendo a árvore 

símbolo da Estância Turística de São Roque, estando presente inclusive em um dos 

versos do hino do município. Também colocaram que um dos fatos da cidade de 

São Paulo ser tão ruim era a quase total inexistência de árvores e que se existisse 

alguma árvore seria de plástico, na visão deles. 
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Na aula realizada nas margens do Rio Guaçú, solicitou-se inicialmente aos 

alunos que examinassem a área e apontassem o que viam. Eles citaram rio sujo, 

mato, mamona e um calor insuportável que estavam sentindo pela ausência de 

árvores e sombra. Em seguida, eles foram convidados a imaginar como deveria ser 

aquela área a50 anos atrás e eles disseram que naquela época deveria existir 

muitas árvores no local e a água devia ser limpa e, mediante as respostas colocou-

se que isso era a mata ciliar, que tem como função proteger os rios, como os cílios 

dos nossos olhos. Depois mostrou-se aos alunos, bancos de areia existentes no rio, 

formados pelo processo de erosão e assoreamento e explicou-se as razões pelas 

quais na área só havia gramíneas e manona, que são espécies pioneiras e 

invasoras, que se instalam em áreas desmatadas. 

Os alunos então examinaram o solo para verificar se era adequado para 

plantio ou não. Todos foram unânimes em dizer que não, por ser duro, seco e não 

ter folhas. Um aluno disse que o solo do seu quintal era muito bom, porque tinha 

muitas árvores e as folhas que caíam eram deixadas lá. Com isso, explicou-se que o 

solo tropical é pobre em nutrientes e o que faz ele ser fértil é a presença da 

vegetação, sendo que com o desmatamento ele vai se tornando pobre, sem vida e 

impróprio para as plantas. Para finalizar, se discutiu as condições necessárias para 

fazer o reflorestamento daquela área, precisando tirar as gramíneas, mamonas, 

adubar o solo, molhar com frequência, fazer as covas, conseguir mudas de espécies 

nativas e depois do plantio controlar as formigas ou outras pragas que queiram 

danificar as mudas. Eles sugeriram plantar ipê amarelo, coqueiro, araucária, pau 

brasil e jequitibá. Os alunos acharam importante reflorestar aquela área, mesmo 

sendo um pedaço pequeno, porque na opinião deles isso iria sensibilizar as pessoas 

com a beleza e a sombra das árvores e que os passarinhos seriam atraídos e 

levariam as sementes para as outras áreas que não receberam mudas. 

Na apresentação de slides, contendo fotografias da mata ciliar e dos recursos 

hídricos da Estância Turística de São Roque, os alunos foram convidados a viajar no 

tempo com as imagens antigas da cidade, imaginando como eram as casas, as ruas, 

as paisagens, o número de habitantes. Em algumas das imagens antigas, eles 

tiveram dificuldade de reconhecer o local, como por exemplo, na que retratava a 

marginal e outra que retratava a Igreja da Matriz, alegando que não era em São 

Roque,pois o local estava muito diferente dos dias atuais. Eles tiveram dificuldade 
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em escrever as legendas das figuras e, alguns, prestaram atenção em detalhes 

como outdoor ou um homem sem camisa, não relacionando ao conteúdo que estava 

sendo estudado, mas algumas foram interessantes. Segue abaixo algumas das 

legendas escritas pelos alunos, da forma como escreveram, sem correção do 

português. 

Aluno 1: “Essa foto mostra o final da Marginal, toda suja no século 21, perto do 

Bob’s”. 

Aluno 2: “Marginal com pouca árvore e bastante mato”. 

Aluno 3: “A foto mostra o cano de esgoto que leva até o rio aracaí”. “Mostra uma 

cachoeira que é linda e da para tomar banho”. 

Aluno 4: “Av. Bandeirantes tem árvores, muito lixo, carro, água suja”. 

Aluno 5: “Avenida John Kennedy – rio sem mata siliar e sujo, com esgoto, 2015”. 

“Rio com mata siliar, limpo, sem sistema de esgoto”. 

Aluno 6: “A Espo rio poluído fedido mas muito bonito para uma selfie”. 

Aluno 7: “O Rio aracaí de 1967 tinha várias terras em volta e ele era bem melhor do 

que hoje em dia”. 

Aluno 8: “Rio da Brasital com cachoeiras e tem mata da galeria”. 

Aluno 9: “A primeira imagem representa uma mata de galeria e a outra a mata 

ciliar”. 

Aluno 10: “Na imagem parece que é lindo, mas na verdade é fedido e tem muito 

esgoto”. 

Para a confecção das árvores para a maquete, os alunos utilizaram cartolinas 

verdes para fazer as folhas das árvores colando-as com cola quente em um galho 

seco que estava fixado em uma garrafa pet. Eles também começaram a montar o 

rio, para isso os alunos o fizeram no comprimento da sala com várias cartolinas no 

tom de verde até metade e depois no tom marrom pensando em colocar um celofane 

transparente por cima para dar impressão de água. Porém como alternativa para 

economizar papel, eles decidiram que fariam apenas a parte limpa do rio, e a parte 

que o rio chega nas áreas urbanas seria canalizado (Fig. 42). Para a feira, os alunos 

dos 5° anos confeccionaram em casa maquetes retratando casas e indústrias. A 

dedicação foi tanta, que as casas e indústrias possuíam cômodos e móveis por 

dentro (Fig. 43). 
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Figura 42. Visão geral da maquete realizada pelos alunos dos 5° anos. 

 

 
Figura 43. Imagem da parte interna de uma das fábricas confeccionada por alunos do 5° ano. 

 

Na aula prática com os experimentos sobre o solo, os alunos participaram 

bastante e, como cada grupo ficou responsável por um dos experimentos, houve 

divisão de tarefas e todos se envolveram. A explicação do vídeo e do experimento 

associou as imagens com o que já havia sido trabalhado. O primeiro experimento 

utilizou terra retirada das margens do rio Guaçu, que é muito seca e tem muitas 

pedras; o segundo terra retirada do jardim da escola, com grande quantidade de 

matéria orgânica e, o terceiro, terra vegetal comprada em lojas de jardinagem, com 

cultivo de gramíneas. A mesma quantidade de água foi despejada nos três 

experimentos, de modo que no primeiro saiu muita água junto com a terra; no 

segundo saiu menos água e um pouco de terra e, no terceiro, saiu bem pouca terra 

e nada de água. A medida que os experimentos eram realizados, os alunos iam 

sendo estimulados a explicar o que estava acontecendo, de modo que a conclusão 

de cada experimento foi feita de forma coletiva. 
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Como os alunos estavam inseguros para apresentação dos experimentos na 

Feira Cultural, foram produzidos cartazes com imagens e pequenos trechos escritos, 

para ajuda-los a lembrar da explicação. No dia nem todos os alunos compareceram, 

mas os que foram dividiram o trabalho, fazendo um revezamento na apresentação e, 

apesar da timidez no início, demonstraram um excelente desempenho (Figs. 44 e 

45). 

 
Figura 44. Painel e experimentos com solo montados na Feira Cultural. 

 

 
Figura 45. Grupo apresentando os experimentos do solo, ao público. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desse trabalho mostrou ser possível o desenvolvimento de ações 

de educação ambiental no ambiente escolar. As atividades diferenciadas permitiram 

um trabalho relacionando a teoria e a prática, sendo atrativas para os alunos, 

conseguindo o envolvimento e participação deles. 

A maioria dos alunos já possuía um conhecimento prévio sobre os temas 

ambientais trabalhados, mas de uma forma restrita. Ao aproveitar esse 

conhecimento, com relato das experiências deles, abordando temas do dia-a-dia, foi 

possível aprofundar o conteúdo e de forma prazerosa fazer eles compreenderem a 

importância do assunto. As crianças e jovens mostraram-se multiplicadores de 

ideias, levando as informações sobre práticas ambientalmente corretas para fora da 

escola e vice-versa. 

Com o trabalho ficou ainda mais evidente a importância da escola na 

conscientização dos alunos sobre a defesa e conservação do meio ambiente e, por 

isso, a educação ambiental deve estar sempre presente na matriz curricular. 

Entretanto, cabe destacar que as atividades desenvolvidas demandaram um 

grande tempo para planejamento, que só foi possível em virtude de ser o objeto de 

estudo desse trabalho. Para realização de algo semelhante apenas pelos 

professores, é necessário que haja um tempo específico para esse planejamento, o 

que, infelizmente, na maioria das escolas não existe ou é muito reduzido. 

Para finalizar, tudo que foi feito contribuiu de forma significativa para nossa 

formação enquanto Gestoras Ambientais. Embora nossa graduação não nos habilite 

para trabalhar diretamente dentro da escola, como profissionais responsáveis por 

ações de educação ambiental em empresas; órgãos ambientais municipais, 

estaduais ou federais; unidades de conservação teremos, muitas vezes, como 

público alvo a comunidade escolar, justificando a importância da realização desse 

TCC. 
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APÊNDICE A - Etapa 1 da atividade de elaboração das empresas. 

 

 
 
 

ATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL – ETAPA 1 
1° Ano de Administração – TÉCNICO INTEGRADO 

 
NOMES: 
 

1- Vocês são empreendedores e resolveram montar uma empresa. 

2- Qual o nome da empresa? 

3- Qual produto ou serviço vocês irão comercializar? Descreva o que este 

produto ou serviço oferece. 

4- Quem são seus cientes? A que tipo de publico se destina (Por exemplo: 

crianças, adultos, dona de casa, empresários, idosos...)? 

5- Explique como você apresenta o seu produto para os seus clientes. 

6- Quem são seus concorrentes? Eles vendem a mesma coisa, ou oferecem um 

produto ou serviço parecido? 

7- Qual o seu diferencial perante os seus concorrentes? 

8- Quais as estratégias ambientais da sua empresa? O que ela faz para a 

proteção e preservação do meio ambiente? 

9- A sua empresa possui Certificação de Qualidade (ISO 9000, ISO 14000)? 

Caso positivo, em que a certificação ajuda nos seus negócios? 

 
Caso não possua a certificação de qualidade, justifique o motivo de não ter. 
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APÊNDICE B - Etapa 2 da atividade de elaboração das empresas. 

 

 

 

ATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL – ETAPA 2 

1° Ano de Administração – TÉCNICO INTEGRADO 

 

NOMES: 

 

Vocês agora possuem uma empresa de consultoria. Sua empresa recebeu como 

atividade avaliar as ações de proteção ambiental desenvolvidos por outra empresa. 

Vocês receberam um relatório de apresentação da empresa a ser avaliada, 

explicando qual o produto/serviço, quem são os clientes, os concorrentes. 

Nesse relatório a empresa também apresenta qual a sua estratégia de proteção e 

preservação do meio ambiente. 

 

1- Como você avalia as ações de proteção e preservação do meio ambiente 

desenvolvida pela empresa? 

2- Vocês acreditam que essas ações são realmente eficientes? Por quê? 

3- O que a sua empresa de consultoria poderia sugerir como ações mis 

eficientes, considerando o tipo de negocio, o tipo de clientes e os 

concorrentes dessa empresa. 
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APÊNDICE C – Música 1 produzida pelos alunos para o dia da Terra. 

 

Uh, uh, uh, uh (4x) 

Estamos aqui por um motivo 

Se tivéssemos nos prevenido 

Não seria / uh uh uh / Preciso / uh uh uh 

A terra esta pedindo e clamando 

A nossa ajuda, os seres humanos estão / uh uh uh / Acabando / uh uh uh 

A terra já foi um paraíso 

Hoje não passa de um delírio 

Porque / uh uh uh / fizemos isso / uh uh uh 

MATAR A TERRA, POR QUÊ? 

MATAR A TERRA, POR QUÊ? 

Faça o bem, por si e por nos 

Porque o planeta pertence a nós 

Um dia / uh uh uh / nossos filhos / uh uh uh 

Irão desfrutar, do que já foi tão bom 

O planeta e a proteção  

Da mãe / uh uh uh / natureza / uh uh uh   

MATAR A TERRA, POR QUÊ? 

MATAR A TERRA, POR QUÊ? 
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APÊNDICE D – Música 2 produzida pelos alunos para o dia da Terra. 

 

Tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru 

Da terra pura, da terra pura 

Eu cultivo tudo, minha terra é o meu lar. 

Da terra pura, da terra pura 

Eu crio tudo, minha terra é o meu lar 

Tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru 

Da terra pura, da terra pura 

Eu cultivo tudo, minha terra é o meu lar. 

Da terra pura, da terra pura 

Eu crio tudo, minha terra é o meu lar. 

Tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru, tiurura tiuru. 
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ANEXO A – Texto extraído do Portal do Professor para a elaboração das perguntas 

pelos alunos sobre resíduos sólidos. 
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