
  

Anais da FUCAMP, v.2, n.2, 2017 
 
 

1° SIMPÓSIO PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO - 2017 

O DESAFIO VITAL DE INSERIR PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS 

ESCOLAS 

                                                                

 Naiara Ramos dos Santos1 

Me. Termísia Luiza Rocha2 

 

Resumo 

Introdução: A interação entre homens e o meio ambiente vai além das questões da 

sobrevivência humana. Nós vivemos em uma sociedade na qual está solidificada uma relação 

desigual sendo que da natureza se retira, se consume e se descarta sem, contudo, pensar em 

preservar ou renovar. Estamos certos de que este diálogo precisa dar-se logo nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental, caso se pretenda uma formação continuada e processual na qual as 

crianças ao se tornarem adultos já tenham introspectado à relevância da preservação ambiental 

garantindo nos tempos atuais e para o porvir a continuidade da vida. Entendemos por Educação 

Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem e mantêm 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente e da qualidade de vida com base em estratégias sustentáveis. 

Objetivo: Com este trabalho pretendeu-se evidenciar planejamentos educacionais dirigidos à 

sensibilização da comunidade escolar, principalmente dos alunos, sobre a temática abordada. 

Metodologia: As metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de 

projetos. Resultados e discussão: Foram montados dois projetos interdisciplinares para alunos 

do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental. O Projeto 1 “Projeto Consciência verde”, que teve como 

objetivo conhecer as questões locais que envolvem a preservação do Meio Ambiente. O projeto 

2 “Reciclando ideias e materiais”, objetivou montar atividades sobre as formas de se reciclar 
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produtos de forma a minimizar o consumo desnecessário. Conclusão: Considerando a 

importância do assunto e a visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, vimos nas escolas, 

um espaço privilegiado para a implementação destas atividades. O desenvolvimento de projetos 

voltados à Educação Ambiental tende a sensibilizar o aluno a buscar valores que conduzam a 

uma convivência harmoniosa com a natureza, auxiliando-o a analisar criticamente os princípios 

que tem levado à destruição inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies animais e 

vegetais. É preciso compreender que a natureza não é uma fonte inesgotável de recursos, suas 

reservas são por outro lado limitadas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o 

desperdício e considerando a reciclagem como processo vital. Por isso, sugerimos dois projetos 

pedagógicos a serem desenvolvidos com alunos do 4º e 5º anos, porém, com as devidas 

adaptações os projetos poderão ser desenvolvidos a partir da Educação Infantil. 
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