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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro (a) colega professor (a) 

 

O material aqui expresso é resultado de uma pesquisa, realizada com professores 

em serviço em uma Escola Publica Estadual do município de Boa Vista, PB. Pesquisa 

esta que fez parte do trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática, da Universidade Estadual da Paraíba, desenvolvido 

pela mestranda e também professora-pesquisadora, sob a orientação da Professora Drª 

Márcia Adelino da Silva Dias. A exigência do programa de Pós-graduação é gerar um 

produto que possa intervir na realidade estudada. 

Dessa forma, o produto educacional que se segue é fruto de minha dissertação de 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Educação Matemática, produzido a 

partir de pesquisa intitulada: NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES 

NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, nesse sentido busca-se atender a 

um dos objetivos desta pesquisa que é mitigar as lacunas necessárias para inserir a 

dimensão ambiental nas escolas e, assim planejar um modelo didático capaz de 

contribuir para a formação contínua desses profissionais no âmbito da Educação 

Ambiental; além de sugerir atividades práticas para os professores, com intuito de 

orientar sobre a possibilidade de se trabalhar na perspectiva da Educação Ambiental. 

Este produto educacional na forma de Caderno Pedagógico de sugestões é 

proposto aos professores que trabalham com alunos do Ensino Médio, embora as 

atividades aqui sugeridas possam ser adaptadas a qualquer nível da Educação Básica, 

sendo necessárias algumas adaptações à realidade da turma e comunidade envolvida, 

pois não se trata de uma receita, algo engessado e sim um conjunto de sugestões e 

ideias, que buscam estimular a iniciativa dos alunos numa participação ativa, dinâmica e 

interativa, no sentido da sensibilização frente à problemática apresentada.  

A E.E.E.M. Teodósio de Oliveira Lêdo está inserida na região do semiárido 

paraibano, e naturalmente enfrenta longos períodos de estiagem. Nos dias atuais essa 

problemática tem se agravado diante da crise hídrica decorrente da intervenção humana, 

portanto, o tema sugerido para a abordagem didática será: Água. Pela falta de ações 

conscientes é que práticas pedagógicas são importantes para mudar a forma de agir e 

pensar dos estudantes, que promovam ações que rompam com a cultura do desperdício, 

principalmente por vivermos numa região carente de chuvas e tentar assim, mudar maus 
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e antigos hábitos. Afinal, não podemos mudar o ciclo hidrológico, mas podemos 

preservar a qualidade da água. 

Dessa maneira, o produto se inicia com uma discussão teórica sobre a Educação 

Ambiental na escola, que tem por objetivo destacar a necessidade de mudanças nos 

modelos educacionais que, por sua vez, não provocam mudanças no modo de pensar e 

agir das pessoas, constituindo apenas uma transmissão de conhecimento. Sabendo da 

necessidade de adotar novas posturas de cuidado e defesa do ambiente, inclusive que a 

educação ambiental é importante no incentivo da participação individual e coletiva na 

defesa da qualidade de vida do meio ambiente natural e sociocultural. 

Dando continuidade, apresentamos um roteiro com sugestões de sequência 

didáticas em diferentes disciplinas, que serão trabalhadas de forma integrada. Serão 

apresentadas aulas interdisciplinares e contextualizadas, com os procedimentos e 

sugestões de atividades executadas, que poderão orientar você caro (a) professor (a) em 

relação às atividades aqui apresentadas, constituindo um auxílio pedagógico 

diferenciado para o processo de ensino-aprendizagem, não obstante, a efetivação da EA 

no ambiente escolar. 

Esperamos que esse produto educacional possa despertar o interesse de inserir a 

dimensão ambiental em vossas práticas docentes, levando-os a refletirem sobre seus 

saberes e fazeres na sala de aula, para que possam, dessa maneira, difundir práticas que 

atendam as necessidades de cuidar da nossa casa, O Planeta. Boa leitura! 

 

 

 

Um abraço 

Danielly Silva Ramos Almeida 
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1. FORMAR PROFESSORES NA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

1.1 Educação Ambiental no contexto escolar 

 

O cuidado em defesa do ambiente vai além de uma condição necessária frente às 

problemáticas ambientais atualmente enfrentadas e passa igualmente, pela obrigação da 

sociedade, dada a necessidade de um convívio harmônico entre os seres. Então, políticas 

públicas se constituem como estratégias que estabelecem normas e regras para favorecer 

a coexistência de todos, como prevista na Constituição Federal de 1988 (CF/88), no 

Artigo 225, que incumbe aos Poderes públicos e a sociedade o dever de cuidar do 

ambiente. Dessa forma, concebe que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 

 

O cenário atual do nosso planeta é bastante preocupante, diariamente seres 

bióticos e abióticos sofrem diversas agressões. Essas preocupações com o Ambiente não 

é mais exclusiva dos ambientalistas, mas de todos os segmentos da sociedade.  

Objetivado pela Lei 9.795/99, Artigo 5°, inciso IV: incentivo a participação individual e 

coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania (LEI 9.975/99). 

 

A educação ambiental é importante no incentivo da participação individual e 

coletiva na defesa da qualidade de vida do meio ambiente natural e sociocultural, como 

destaca Silva (2008). A educação ambiental, segundo Brasil (2008) para promover a 

organização social e o avanço da participação popular, deve priorizar a qualificação dos 

grupos sociais para que se apropriem dos instrumentos de gestão ambiental pública, 

capacitando-os para uma atuação cidadã em prol da melhoria da qualidade 

socioambiental de nosso país. 

A educação ambiental é uma ação educativa que se desenvolve, através de uma 

prática, em que valores e atitudes promovem um comportamento rumo a mudanças 

perante a realidade. Adams (2012) trata a EA como processo que, e como tal não pode 
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ser uma disciplina, mas deve estar implícito em todas as ações educativas, promovendo 

a compreensão crítica e global, dentro de uma visão complexa e não compartimentada. 

Deve ser um processo que elucida valores buscando a alteridade, a equidade, 

incentivando a participação, promovendo a cidadania e a consciência ambiental. 

A EA aparece nos currículos e é trabalhada no contexto escolar de diversas 

formas. No entanto, segundo Nascimento et al. (2011) a educação vivenciada nas 

instituições de ensino costuma separar o conhecimento escolar do contexto 

socioambiental em que as escolas estão inseridas, favorecendo um ensino fragmentado. 

Contrariando as propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN‟s) que enfatiza 

que a EA deve ser vivenciada de forma articulada com todas as áreas do conhecimento 

bem como com a realidade do educando, incluindo o contexto social do qual se está 

inserido. Para Severo (2012) é importante instigar o pensamento critico- reflexivo, e a 

EA é um meio que favorece o movimento dos saberes e de interconectar o 

conhecimento. As práticas educacionais, os currículos e os espaços formativos são 

locais estratégicos para o diálogo de grandes proporções, tornando possível a religação 

dos saberes. 

Nessas contingências de degradação ambiental a educação é posta como 

instrumento de formação e transformação do cidadão, a educação ambiental (EA), em 

especifico, tem cada vez mais entrado nos debates com vistas ao enfrentamento aos 

graves problemas ambientais, na busca por soluções que assegurem a existência de vida 

no planeta. Como afirma Ramalho e Nunez (2002) admite-se ao professor uma prática 

social complexa, sendo necessário definir a sua prática enquanto profissional, logrando 

mudanças nos modos de pensar e agir que atenda as necessidades da sociedade. 

De acordo com o que rege o significado de Meio Ambiente (MA), como destaca 

Araújo et al. (2012) por ser um conjunto de leis e interações, se faz necessário práticas 

educativas que direcionem os seres humanos de forma mais responsável com o meio em 

que vivem, e essas práticas são ações consideradas na EA. Destarte, só será possível a 

partir de mudança nos modelos educacionais predominantes na sociedade e, assumindo 

para esse contexto o legado deixado por Freire (1989) que “a educação é uma forma de 

intervenção no mundo”. 

Essa articulação que se propõe entre diversas disciplinas, os PCN‟s destacam 

que no planeta há uma grande rede de seres interligados, e o ser humano estabelece 

diversas relações, que são sociais, econômicas e culturais, sendo estes objetos também 

da área ambiental. Diante das ideologias, valores e sentimentos edificados numa 
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consciência capitalista surge a inquietação de direcionar a ação educadora para uma 

concretização de uma transformação social, de acordo com o que nos fala Ruiz e 

Schwartz (2002).  

Há urgência de transformação nos modos de vida não sustentáveis, e o 

instrumento de mudança é a educação ambiental que contribui para a formação de 

cidadãos e cidadãs plenos capazes de decidirem e atuarem sobre a realidade, de modo 

ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e global (BRASIL, 1999). A 

EA para Jardim (2009) se constitui em uma forma abrangente de educação, alterando a 

proposta de educação que conhecemos, visando a participação dos cidadãos nas 

discussões sobre EA. 

De acordo com Reis Junior (2003) a escola pode contribuir no processo de 

transformação equilibrada da vida, por meio da participação ativa da comunidade 

escolar. A introdução da educação ambiental no currículo escolar na visão de Souza 

(2007) estimula comportamentos de valores nas atitudes, que de acordo com a autora 

devem ser reconstruídos. Frente aos problemas ambientais do mundo, de acordo com 

Cuba (2010) é importante que as novas gerações possam ter em seus currículos 

escolares a dimensão ambiental, pois considera a escola um lugar ideal para que esse 

processo aconteça. A escola também se impõe no trabalho com a EA pelo fato de ser a 

educação escolar o principal responsável pela formação de cidadãos que agem e 

interagem no ambiente. Segundo Correia (2014) a escola deve desenvolver nos 

estudantes atitudes críticas e éticas sobre determinados assuntos para que participem 

ativamente na discussão e na resolução de problemas ambientais com os quais venham a 

ser confrontados. Favorecendo o desenvolvimento de cidadãos críticos no exercício de 

sua cidadania responsável. 

Para Pequeno (2016) a escola é um espaço de troca de ideias, mobilização e 

participação que se instila a reunir pessoas na busca da melhoria do ambiente e do 

desenvolvimento da comunidade, que pode se constituir em um espaço privilegiado de 

solidificação de mudanças necessárias no contexto socioambiental, na perspectiva da 

cidadania, como prática social cotidiana.  

Por meio da inserção da dimensão ambiental na escola será possível atingir os 

demais segmentos da sociedade, sendo necessário que essa dimensão seja incluída no 

processo educativo para que práticas sustentáveis sejam disseminadas. Silva (2009) 

enfatiza a importância da EA como instrumento de mudança, objetivando a formação de 

profissionais da educação e a inserção da temática de forma transdisciplinar e 
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interdisciplinar, que vem sendo negligenciada pelas instituições. Segundo a autora o 

processo de formação de agentes multiplicadores em Educação Ambiental contribui 

para a formação de profissionais hábeis e competentes para atuarem no meio ambiente 

de forma sustentável, responsável atendendo aos princípios da precaução, do cuidado, 

promovendo a transformação, objetivo primordial da educação. 

O ensino referente à EA precisa ser baseado em propostas pedagógicas voltadas 

para a conscientização e mudança de comportamento que visem a preservação do 

ambiente natural. Assim, consideramos o professor como sendo o agente principal na 

promoção de uma educação inovadora. 

 

1.2 A Sequência Didática em EA 

 

Apesar de a literatura constituir um escopo de que vise garantir a aquisição de 

conhecimento e o desenvolvimento de atitudes e valores comprometidos com a defesa 

do ambiente, na prática escolar existe uma grande lacuna para o alcance desses 

objetivos. Visto que, em sua maioria os professores não estão preparados para inserir 

essa dimensão complexa em suas práticas, que acaba por se resumir a transmissão do 

conhecimento. Na visão de Correia (2014) o currículo escolar centra-se em fatos, 

conceitos simples e generalizados, em que o papel do professor se resume a um 

transmissor de conhecimento fatual, e raras vezes são dadas oportunidades aos alunos 

de trabalhar em colaboração. 

Na visão de Cuba (2010) o trabalho pedagógico, deve se concentrar nas 

realidades de vida social mais imediatas. Através da educação ambiental tem-se o 

desenvolvimento de uma conscientização focada no interesse do aluno pela preservação 

e construído de forma coletiva. 

Para Silva e Oliveira (2016) a sequências didáticas trabalhada na prática docente 

poderá contribuir para uma reflexão aprofundada dos professores, quanto a 

possibilidade dessa prática no âmbito do contexto escolar em que atuam. 

Oliveira (2013) define a Sequência Didática como sendo  

 

[...] uma proposta didático-metodológica que desenvolve uma série de 

atividades, tendo como ponto de partida a aplicação do Círculo 

Hermenêutico Dialético para identificação de conceitos/definições, 

que subsidiam os componentes curriculares (temas), e que são 

associados de forma interativa com teoria(s) de aprendizagem e/ou 
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propostas pedagógicas e metodológicas, visando a construção de 

novos conhecimentos e saberes (OLIVEIRA, 2013, p23).  

 

A sequência didática é uma proposta didático-metodológica em que o professor 

organiza várias atividades, que serão realizadas em etapas para aprofundar e construir 

conhecimento de um determinado conteúdo.  

A EA, então, se define na perspectiva da ação-reflexão-ação, embasada nas 

questões que envolvem a crise ambiental em toda sua dimensão. Contrapondo-se a 

modelos tradicionais construídos de maneira técnica e prática e que esperam a 

adaptação do profissional da educação com as novas políticas educacionais. Esses 

modelos quando voltados para a efetivação da EA, atuam como um meio de libertação e 

transformação social e apresentam foco na construção de professores autônomos, que 

demonstram em suas práticas e também em suas formações um sentido reflexivo. 

Alicerçadas no pensamento dicotômico entre a teoria e a prática, para solucionar 

questões que exigem uma interrupção na estrutura curricular e interdisciplinar das 

relações entre sociedade e os problemas ambientais existentes. Conforme Candau (2014, 

p. 41), é fundamental: “Conceber o educador como um agente sociocultural [...] se 

queremos contribuir para que a escola seja reinventada”. Sobre a relevância, no 

processo de ensino e aprendizagem, dos saberes pertinente ao perfil dos profissionais da 

educação, Tardif (2014) destaca que esses conhecimentos aplicados em sala de aula, são 

resultados efetivos do exercício da profissão, bem como de sua história de vida e de sua 

formação. Tais conhecimentos são refletidos no cotidiano escolar, nas práticas 

pedagógicas, no comportamento dos alunos e são adquiridos a partir das vivências 

sociais. Assim sendo, entende-se que os conceitos de EA que o professor adiciona em 

sua prática, refletirão em ações por parte dos alunos. 
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2. CONSTRUINDO UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM EA 

 

Para executar a sequência didática foi escolhido o tema “Água” levando em 

consideração o contexto escolar onde aconteceu a pesquisa do qual resultou como 

produto educacional final esse caderno pedagógico. 

É um tema de suma importância e bem sugestivo para que a comunidade escolar 

seja questionada sobre o limite que chegamos, no que diz respeito ao desperdício da 

água, um bem tão precioso que sem ela a vida não teria surgido e não continuaria a 

existir. 

Atualmente o mundo enfrenta uma crise hídrica, e esta ameaça à vida no planeta, 

pois a água é um liquido vital. Portanto, o ser humano tem o dever de economizar e 

utilizar esse líquido tão precioso com cuidado.  

A maior parte do planeta é coberto por água, mas vale considerar que uma 

parcela mínima está disponível para o consumo humano. E a problemática se instala 

nessa minoria, pois é nessa pequena parte disponível que encontramos o mau uso da 

água, o desperdício, bem como a poluição resultante da ação humana que traz graves 

consequências socioambientais.  

Vale destacar também que estamos inseridos numa região onde os períodos de 

seca são prolongados, pois a escola localiza-se em um município do semiárido 

paraibano. Com chuvas presentes num período curto do ano. Além de enfrentarmos a 

seca naturalmente, a forma de como esse líquido tem sido tratado, usado, cuidado tem 

sido mais relevante diante da crise vivenciada. Seca sem chuva é um fenômeno natural, 

mas seca d‟água é uma consequência da ação antrópica inadequada.  

Diante dessa eminente ameaça de falta de água decorrente da ação humana, a 

escola tem papel fundamental enquanto unidade formadora de cidadãos conscientes, e 

nesse sentido deve adotar práticas pedagógicas que apresente estratégias que visem 

reverter esse processo através da sensibilização e consequentemente a conscientização 

sobre o uso e desuso da água. Nesse sentido, a EA promove uma formação de 

consciência, através de informações, estimulando a sensibilização das ações humanas no 

ambiente e a participação das comunidades na perspectiva socioambiental. 

Essa sequência didática teve como objetivo principal inserir a dimensão 

socioambiental no contexto escolar por meio de processos dinâmicos e de uma prática 

integrada utilizando um ciclo de atividades interdisciplinares envolvidas em projeto 

como estratégia para efetivar a EA nas práticas educacionais, sobretudo, desenvolver 
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nos alunos uma percepção crítica e uma postura mais ativa frente aos problemas 

socioambientais, visando atenuar os impactos sobre precioso líquido. 

Pela falta de ações conscientes é que práticas pedagógicas são importantes para 

mudar a forma de agir e pensar dos estudantes, que promovam ações que rompam com a 

cultura do desperdício, principalmente por vivermos numa região carente de chuvas e 

mudar maus e antigos hábitos.  

Tal proposta poderá constituir uma aprendizagem efetiva e transformadora de 

atitudes e hábitos de vida, pois procura educar de forma contextualizada e 

interdisciplinar formando cidadãos capazes de atuar em favor da preservação da água, 

precioso líquido. 

A temática abordada emergiu do contexto escolar, a partir das vivências da 

comunidade onde a escola está inserida. Diante do descuido com relação ao uso da água 

provocando uma crise hídrica, suscitou-se a ideia de promover atividades pedagógicas 

que pudessem sensibilizar e mobilizar os estudantes na perspectiva de corrigir os 

referidos hábitos. Pois, as escolas além de serem unidades formadoras de cidadãos 

conscientes devem assumir o compromisso com o gerenciamento da água. 

Pensando nisso, e em acordo com os PCN‟s há necessidade de falar sobre esse 

assunto em todas as disciplinas, visando à conscientização dos alunos (as) sobre a 

importância da água como fonte de vida, a importância da sustentabilidade e do uso 

racional dos recursos hídricos. A água é um tema transversal e deve ser abordada em 

seu caráter social. Acredita-se que esse é um tema que aproxima os conhecimentos e 

desenvolva a prática interdisciplinar. Pretende-se desenvolver práticas que provoquem 

uma mudança de atitudes dos estudantes, de modo que esses sejam agentes 

multiplicadores de ações sustentáveis na comunidade local. Isso só será possível via 

uma educação ambiental transformadora. 

A metodologia da sequência será baseada na interdisciplinaridade, fundamentada 

em pesquisa, o ciclo de atividades será marcado por cinco etapas, envolvendo oficinas, 

jogos, teatro, leitura, produções textuais e artísticas, músicas, além de fotografias 

relacionadas ao tema central. 

1º passo: Apresentação do projeto, estimulando e sensibilizando para a 

participação efetiva de todos; 

2º passo: Dinâmica de grupo: „“A nossa parte...” com o objetivo de criar um 

momento de reflexão mostrando que se cada um fizer sua parte, tudo pode ser 

transformado. 
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3º passo: Participação e inserção dos professores nas ações para promover a 

interdisciplinaridade através de atividades interativas por área de conhecimento. 

 

Propostas interdisciplinares em EA: 

 

Linguagens e suas tecnologias (Português, inglês, educação física e artes): 

Português - Leitura de reportagens sobre a escassez de água. 

Produção textual (carta à comunidade). 

Concurso de redação; 

Objetivo: desenvolver o senso crítico a partir da leitura e escrita, interpretação textual e 

exposição de ideias que fomentem o desenvolvimento de novas posturas em prol do 

ambiente; 

Materiais utilizados: textos impressos, caneta e papel. 

Artes - Dramatização teatral relacionada ao tema. 

Objetivo: estimular a criatividade para criar e dramatizar histórias, sensibilizando diante 

da situação emergente de cuidar do ambiente; 

Materiais utilizados: computador, adereços para a peça teatral, caixa de som. 

Inglês - Dicas de como economizar água em inglês 

Tradução de musicas ligada ao tema. 

Objetivo: desenvolver habilidade em outra língua, traduzir e interpretar informações; 

Materiais utilizados: computador, internet. 

 

Educação Física - Atividade física que mostre a relação com o consumo de agua. 

Objetivo: envolver os alunos em atividades físicas para desenvolver o corpo e a mente, 

estimulando o cuidado com o corpo como parte integrante do ambiente; 

Materiais utilizados: cartolina, lápis e fotografias, internet. 

 

Matemática e suas tecnologias: 

Matemática - Interpretação de gráficos sobre a distribuição de água no planeta 

(porcentagem e fração). 

Levantamento da área da escola como fonte de captação de água de chuva. 

Jogo da memória. 
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Objetivo: construir dados por meio de tabelas e gráficos, aplicando fórmulas para 

calcular a área, interpretar e analisar criticamente os desperdícios de captação de água 

no espaço e tempo. 

Materiais utilizados: computador, Excel, caneta e papel. 

 

Ciências da Natureza e suas tecnologias (Física, química, biologia) 

Física - Maquete sobre a relação entre energia e consumo de água. 

Objetivo: compreender os impactos sociais e ambientais de cada forma de obtenção de 

energia elétrica; 

Materiais utilizados: folha de isopor, materiais descartados,  

Química - Panfletagem sobre as diversas formas de poluição e contaminação das águas. 

Objetivo: diferenciar os tipos de poluentes da água e reconhecer as implicações 

existentes para o meio; 

Materiais utilizados: papel A4, computador, impressora. 

Ciências Humanas e suas tecnologias (Geografia, história, sociologia, filosofia) 

Geografia - Produção de Documentário sobre os recursos hídricos locais. 

Objetivo: suscitar a discussão a respeito da problemática abordada, conhecendo as 

consequências para as diversas formas de vida; 

Materiais utilizados: câmera fotográfica, computador. 

História - Painel fotográfico sobre os efeitos da poluição das águas 

Objetivo: compreender a relação existente entre o homem e a poluição ao longo do 

tempo; 

Materiais utilizados: câmera fotográfica, cartolina, fotografias e cola. 

Sociologia e Filosofia - Entrevistas com as pessoas mais idosas para correlação dos 

açudes antigamente e nos dias atuais. 

Objetivo: favorecer a reflexão sobre os problemas que o mundo enfrenta com as 

interferências negativas da ação antrópica sobre a natureza. 

Materiais utilizados: câmera fotográfica. 

4ºpasso: Culminância dos trabalhos feitos pelos estudantes, com a apresentação das 

produções dos alunos, para informar e incentivar toda a comunidade escolar e local 

sobre a problemática da água, no sentido de sensibilizar mais pessoas, fazendo do 

alunado agentes multiplicadores em EA. 
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3. DESDOBRAMENTOS DAS ATIVIDADES EM EA 

1ª Etapa: Sensibilizando através de dinâmica de grupos com alunos na sala de aula 

O processo de sensibilização começou com a aplicação da dinâmica: “A nossa 

parte...” objetivando a reflexão de que se cada um fizer sua parte, tudo pode ser 

transformado. A dinâmica consistiu em dispor uma gota feita de cartolina no centro da 

lousa da sala de aula, em seguida cada aluno recebeu uma gotinha feita de papel oficio e 

de tamanho menor, assim lhes foi solicitado que escrevesse uma dica de como podemos 

economizar e evitar o desperdício da água. Depois cada aluno colou sua gotinha dentro 

da gota maior, envolvendo-os em debate.  

 

2ª Etapa: Atividades interativas e interdisciplinares  

 

Nessa etapa houve inicialmente um planejamento integrado feito com os 

professores das demais disciplinas. Nesse encontro foram apontadas sugestões de 

atividades interativas acerca da temática abordada, que por ser um tema transversal 

caracteriza-se por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em áreas 

determinadas do currículo, que se constituem na necessidade de um trabalho mais 

significativo e expressivo de temáticas sociais na escola. Tais atividades envolveram 

uma atmosfera dinâmica, criativa, lúdica, a serem desenvolvidas nas turmas envolvidas 

durante as aulas. Observemos as sugestões a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Foto 3: Professores em planejamento das atividades interdisciplinares interativas. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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3ª Etapa: Socializando e compartilhando saberes (III SEMATOL). 

 

Esse momento compreendeu a organização e execução do III Seminário de Meio 

Ambiente da Escola Teodósio de Oliveira Ledo (III SEMATOL), com parceria de toda 

comunidade escolar. 

A programação foi definida de modo que todos os alunos deste educandário 

estivessem presentes para que fosse socializado e compartilhado o conhecimento 

produzido, foi realizado no dia 25 de julho de 2018. 

Toda organização da escola para a noite de socialização dos saberes foi feita 

com ajuda do nosso alunado, desde decoração voltada à temática até as apresentações 

dos trabalhos. Eis alguns registros: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Através da sequência didática interdisciplinar, a temática foi abordada em 

diferentes áreas do conhecimento. Essa sequência promoveu além da 

interdisciplinaridade, a interatividade. A atividade relacionada à área de Linguagens e 

suas tecnologias teve como eixo norteador as habilidades exigidas para o 

desenvolvimento da leitura, escrita e protagonismo juvenil. Os alunos do 1º ano A 

foram para sala de informática para pesquisarem na internet reportagens sobre a 

escassez e importância de economizar a água, após a pesquisa fizeram a leitura para 

melhor fundamentar suas ideias. O acontecimento de leitura também compreendeu um 

momento de sensibilização acerca da problemática abordada a partir desta experiência. 

Logo após os alunos foram evolvidos em debate, pois a leitura suscitou diferentes 

Foto 4: alunos preparando a escola para a culminância do III SEMATOL. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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discussões, sendo-os questionados para inferi-los na busca por soluções para minimizar 

os impactos sobre esse recurso hídrico. Em seguida, foi solicitada a produção textual 

que sob a forma de concurso foi eleita uma redação vencedora. A aluna S.S. 

compartilhou o produto gerado, a escrita fazendo leitura do texto, abrindo as 

apresentações das atividades interdisciplinares. Seguem os registros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Alunos do 1º ano “A” no laboratório de informática na atividade para a 

produção textual e concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 6: Redação da aluna do 1º ano “A” vencedora do concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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As atividades que permearam a disciplina de inglês consistiram na dinâmica de 

leitura e escrita na língua inglesa sobre dicas de como economizar água, as alunas 

construíram uma apresentação em Power point ao qual foi socializada com toda 

comunidade escolar. Essa atividade possibilitou o contato com outra língua, bem como 

desenvolveu a capacidade dos alunos para aprender a escrever e ler em outro idioma, 

sendo abordado o tema em estudo.  

De forma desinibida alunas apresentaram o trabalho falando inglês, o que causou 

grande impacto em todos os que prestigiavam a apresentação, em razão de nossas alunas 

falarem de forma fluente outra língua. Confira algumas dicas nos registros da 

apresentação: 

 

 

 

 

 

Foto 8: Alunas do 3º ano “B” apresentando dicas em inglês de como economizar 

água. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 

Foto 7: socializando por meio da leitura da redação da aluna do 1º ano “A” 

vencedora do concurso de redação 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Dando continuidade a sequência didática interdisciplinar, na disciplina de 

Educação Física os alunos pesquisaram na internet a quantidade de água gasta em 

algumas modalidades de esporte. Os alunos escolheram as modalidades: natação, futsal, 

automobilismo. Durante as pesquisas houve uma comparação entre as diferentes 

modalidades com relação ao consumo de água por cada atleta que praticasse tal 

modalidade esportiva. Percebemos que essa experiência despertou a curiosidade dos 

alunos, principalmente entre os meninos, por se tratar em particular o futsal, que é o 

esporte mais praticado por eles durante as aulas práticas de Educação Física. Após a 

pesquisa bibliográfica os alunos usarsam cartolinas com imagens das modalidades 

esportivas para compartilharem o conhecimento adiquirido com os demais alunos da 

escola. Eis alguns registros: 

 

 

 

 

 

Finalizando a noite de socialização das atividades interdisciplinares interativas 

foi apresentada uma dramatização teatral envolvendo a temática abordada. Alunos do 3º 

ano fizeram a encenação, tendo como coordenador da peça teatral o professor da 

disciplina de Artes. Nessa vivência foi valorizado o protagonismo juvenil, incentivando 

as artes, como também despertando e descobrindo potencialidades dentro do nosso 

alunado. Assim, muitos descobriram a vocação, ou sentiram o desejo de participar de 

outros momentos como este. A dramatização foi desenvolvida sob a forma de comédia 

baseada na ironia, para mostrar como as pessoas ainda não despertaram para a 

importância de economizar esse bem natural e essencial a vida no Planeta, bem como 

fazer uma crítica à hipocrisia que muitos cultivam, pelo fato de assistirem telejornais e 

Foto 9: Alunos do 1º ano apresentando a relação do consumo de água na 

atividade física. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 
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concordarem com as reportagens, mas em casa não dão importância a atitudes 

responsáveis e sustentáveis. Através dessa interatividade pode-se transmitir a mensagem 

de forma descontraída e alegre para todos os presentes, alertando-os para a necessidade 

de mudanças de maus hábitos, levando-os a buscarem novas atitudes de enfretamento 

para a crise vivenciada. O título da peça foi: Água: economize ou o bicho vai pegar. 

Partes dessa atividade está expressa a seguir: 

 

 

 

 

 

Para atender as competências e trabalhar as habilidades do componente de 

Matemática foi desenvolvido o trabalho que visou calcular o volume da cisterna da 

escola. O reservatório tem como base um trapézio que pode ser medido pelos alunos e 

em seguida aplicado o cálculo em sala de aula. Todo o trabalho teve o acompanhamento 

do professor da disciplina, bem como auxílio de um funcionário de apoio da escola. 

Confira os registros: 

 

Foto 10: Alunos do 3º ano na apresentação da dramatização teatral. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 
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Foi feito o cálculo do desperdício em relação à captação da água de chuva na 

área da escola, com base nos números concluiu-se que foi desperdiçado 77.360 litros de 

água, esse momento possibilitou a reflexão de que mesmo com índices pluviométricos 

baixos poderia ter captado uma considerada quantidade de litros de água, mas que por 

falta de um sistema de captação esse liquido precioso foi perdido. Houve a socialização 

por meio da exposição do vídeo feito pelos alunos. Segue abaixo: 

 

 

 

Foto 12: Alunos do 2º ano “A” na aplicação do calculo do volume da cisterna da escola. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 11: Alunos do 2º ano “A” na medição do volume da cisterna da escola. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Foi desenvolvido o raciocínio lógico matemático através do jogo de desafio com 

copos com água. Através desse jogo pode-se de maneira interativa, dinâmica e lúdica 

sensibilizar os alunos sobre a problemática e envolvê-los instigando a percepção e o 

raciocínio. Confira os registros do desafio: 

 

 
 

 

 

 

 

Prosseguindo as atividades interdisciplinares, na área de Ciências da Natureza e 

suas tecnologias, na disciplina de Física, os alunos estudaram a relação do consumo de 

água e a energia. Por meio de aula expositiva foi-lhes mostrado que a energia mais 

utilizada no Brasil é a hidroelétrica, e que esta é gerada da força das águas dos rios. Os 

alunos puderam refletir sobre a importância de economizar água para que tenhamos 

energia. Com isso os alunos do 1º ano A criaram uma maquete que pudesse sensibilizar 

toda a comunidade escolar sobre a importância desse líquido para gerar energia. O 

trabalho foi feito com material de sucata e apresentado. Observe a seguir: 

Foto 13: Alunos do 2º ano “A” na socialização para toda 

comunidade escolar. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 

Foto 14: Alunos do 1º ano no desafio com copos d‟água e 

compartilhando com os demais alunos essa experiência. 

Fonte: ALMEIDA (2018) 
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Para envolver conceitos de Química trabalhamos os diversos tipos de 

contaminação da água. Houve um momento de reflexão sobre a importância do 

tratamento da água, primariamente a conservação desse recurso. Os alunos se 

envolveram em questionamentos acerca dos prejuízos a saúde humana, pois como o 

aluno retratou sobre a temática:  

 
 

“Tomar água contaminada pode ser a gota d‟água para nossas vidas” (Aluno E.C). 

 

 

Para a culminância os alunos do 2º ano “A” produziram panfletos como 

instrumentos de levar a informação a todos da escola. Os panfletos foram entregues 

pelos próprios alunos durante o III SEMATOL.  

 

 

 

Foto 15: Alunos do 1º “A” na apresentação da maquete sobre a 

relação água e energia. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 

Foto 16: Alunas produzindo os panfletos para entrega durante o III 
SEMATOL, como instrumentos de sensibilização da comunidade 

escolar. 

Fonte: ALMEIDA (2018). 



23 

 

Na área de Ciências Humanas e suas tecnologias, na disciplina de Geografia a 

interdisciplinaridade foi contemplada através da produção de um documentário sobre os 

recursos hídricos locais e uma radiografia da atual situação hídrica na Paraíba. Os 

alunos do 3º ano entrevistaram pessoas que vivem há mais de vinte anos na nossa 

cidade sobre a situação hídrica há algum tempo atrás e compararam com os dias atuais. 

De maneira interativa editaram um vídeo na forma de documentário com as informações 

obtidas. Fizeram pesquisas de registros fotográficos dos reservatórios de água com 

intuito de comparar com a situação da crise atualmente enfrentada. Nessa experiência os 

alunos puderam desenvolver sua criatividade e criticidade para a produção da atividade. 

Ainda foi um momento de partilha e aprendizagem com nossas memórias vivas, pois 

todo o processo de aprendizagem partiu de uma boa prosa. Como tiveram por base o 

relato dos moradores, também houve um dialogo com a disciplina de história. O 

documentário foi apresentado para todos os alunos. Confira a trajetória desses registros: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

 

 

 

 

                           

 

Foto 17: Exibição dos registros fotográficos e do documentário feito pelos 

alunos do 3º ano. 

Fonte: Almeida (2018) 

Foto 18: Exibição dos registros fotográficos e do documentário feito pelos 

alunos do 3º ano. 

Fonte: Almeida (2018) 



24 

 

Em Sociologia trabalhamos um painel fotográfico mostrando os efeitos da 

poluição nas águas. Os alunos do 2º ano produziram dois painéis, sendo um com fotos 

dos reservatórios locais em estado de conservação e outro mostrando ambientes 

eutrofizados, com a finalidade de mostras os impactos causados pela poluição. Os 

alunos se mostraram inquietos com tanto descaso sobre nossos copos d‟água. Tal 

atividade possibilitou despertar nos alunos a percepção de que nós somos o principal 

causador de destruição dos recursos naturais. Para a culminância os alunos expuseram a 

partir do gênero textual Seminário, além de fazerem uso de outros recursos didáticos 

como folhas de isopor e fotografias. Como podemos ver a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que chamou a atenção nessa experiência foi a empolgação, a autonomia dos 

alunos no desempenho das atividades, em especial na construção do conhecimento. Os 

alunos de fizeram sujeitos do próprio saber. Nessa sequência didática interdisciplinar 

pode-se alcançar as diferentes áreas do saber partindo de uma temática, e de forma 

interativa disseminar o conhecimento a todos os envolvidos de forma prazerosa, 

dinâmica e lúdica, alertando-os especialmente para o cuidado e valorização desse bem 

que é essencial para a nossa vida: a água. Essa metodologia possibilitou a partilha dos 

saberes, além de sensibilizá-los frente a problemática, bem como motivou-os a reflexão 

para mudanças de posturas mais críticas e comprometidas com a realidade local. 

 

 

 

Foto 19: Alunos do 2º ano apresentando os painéis de fotografias mostrando os 

impactos da poluição sobre a água. 

Fonte: Almeida (2018). 
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4. AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

A construção desse produto educacional, “O Caderno Pedagógico de Sugestões 

Didáticas interdisciplinares em EA”, serviu para problematizar a própria prática do 

professor, considerando as experiências educativas, uma vez que, com essas 

problematizações foi mais fácil buscar novas perspectivas para entendermos o processo 

de ensino-aprendizagem voltado para EA. Foram discutidas algumas estratégias como 

propostas para potencializar a dimensão ambiental nas práticas escolares e inserir a EA 

de forma integrada.  

Igualmente, buscamos construir atividades interdisciplinares fazendo uso de uma 

sequência didática interativa a partir dos documentos oficiais orientadores da Educação 

Nacional, que contemplou, o tema da falta d‟água, cuja problemática assola a 

comunidade onde a escola está inserida. Ante a possibilidade de construção do 

conhecimento, de modo coletivo, percebemos o favorecimento para futuras mudanças 

de comportamento, necessárias para uma ação potencializadora no que diz respeito à 

dimensão ambiental no cotidiano escolar.  

Os encontros realizados para o planejamento integrado interdisciplinar com os 

professores das diferentes áreas do conhecimento com a temática envolvida foi bastante 

relevante, a saber, da importância do diálogo entre professores e áreas do conhecimento. 

Encontro esses que tornaram possível colocar em prática ideias e sugestões que juntas 

formaram o Caderno Pedagógico de sugestões, resultante no produto educacional, que 

servirá de material de apoio, trazendo vivências e experiências nas diferentes áreas do 

conhecimento contemplando a temática da EA.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento das atividades que foram sugeridas nesse Caderno Pedagógico 

possibilitou desenvolver conteúdos relacionados à dimensão ambiental constituindo 

relações com diferentes áreas do conhecimento. 

O desenvolvimento de cada atividade proposta, seja por meio de leitura, escrita, música, 

teatro, jogos ou resolução de calculo e produção textual entre outras atividades contidas 

nesse caderno, concebeu ao aluno um papel ativo no processo de aprendizagem. 

Nesse sentido, este produto educacional de apoio aos professores buscou sugerir e 

exemplificar com vivências e experiências a prática de atividades voltados para a 

Educação Ambiental, considerando sobretudo, o contexto do aluno, e estimular a 

aprendizagem envolvendo a dimensão socioambiental a partir de diferentes disciplinas, 

de forma interdisciplinar como consta nas propostas nacionais e desse trabalho. 
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Recado aos professores (as)... 

 

As sugestões didáticas e encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento das 

atividades deste produto educacional, o Caderno Pedagógico proporcionarão 

desenvolver conteúdos de uso no cotidiano, abordando a temática ambiental 

favorecendo relações com as diferentes disciplinas. Porém, não temos a pretensão de 

assegurar que as experiências resultantes da execução dessas propostas conceberão um 

modelo a ser seguido e aplicado em todos os contextos escolares, mas podem prover 

contribuições à inserção da dimensão ambiental na escola, não obstante, as necessidades 

dos professores para abordar de modo efetivo o processo educativo ambiental.   

Agradecemos a todos que forma a comunidade escolar da EEEM Teodósio de Oliveira 

Lêdo, aos professores participantes dessa pesquisa, aos alunos, a gestão que firmaram 

uma parceria excelente com um único objetivo que é propor melhorias no processo 

ensino aprendizagem.   
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