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Resumo 

 

O meio ambiente requer a cada dia maior comprometimento da população, no que se aos 

cuidados do homem, no sentido de preservar nossos recursos naturais. Dessa forma, 

reconhece-se a importância de desenvolver hábitos e valores na população. A educação 

ambiental deve ser trabalhada nas escolas de forma mais abrangente, utilizando as mais 

diversas formas de aprendizado para estimular o aluno e envolvê-lo em uma proposta que 

além do conhecimento, traga a consciência da importância do tema. A pedagogia de projetos 

surge como uma proposta inovadora, capaz de trazer estímulo para alunos e professores 

através do recurso interativo das tecnologias. A re-significação dos conteúdos através de 

propostas inovadoras traz motivação para os alunos aprenderem e participarem ativamente das 

atividades. O projeto de ação apresentado neste trabalho, baseado no uso das novas 

tecnologias de comunicação e informação para conscientizarem os alunos, através de recursos 

tecnológicos, da importância de preservar os recursos naturais, trazendo significativos 

benefícios para a qualidade de vida para as pessoas e o meio ambiente. As propostas desse 

projeto foram colocados em prática em uma escola pública do Distrito Federal com ampla 

aceitação por toda comunidade escolar.   

 

Palavras-chave:Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC‟s), Educação Ambiental, 

Pedagogia de Projetos 
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1. Introdução 

 

Os recursos tecnológicos: computador; internet; câmeras digitais; celulares  e outros 

equipamentos fazem parte do cotidiano da grande maioria dos alunos, fazendo parte da 

realidade tanto das escolas particulares quanto pública. O acesso as novas tecnologias trazem 

formas diferentes de aprender ou pensar, para professores e alunos. É necessário que os 

preconceitos sejam deixados de lado, e que seja reconhecido que esses recursos são 

importantes aliados na educação, para a informação e a formação dos alunos nesses novos 

tempos,  por oferecerem importantes excelentes possibilidades de interação, tanto com a 

aprendizagem quanto com alunos e professores.     

 Segundo Soares, (2002),”...estamos vivendo, hoje, a introdução, na sociedade, de 

novas e incipientes modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita, propiciadas pelas 

recentes tecnologias de comunicação eletrônica – o computador, a rede (a web), a Internet.” 

Da mesma forma, na escola a introdução das Tecnologias de Informação e Comunicação pode 

ajudar o professor na melhoria de sua prática pedagógica, como também ajudar o aluno na 

construção do conhecimento.  

Para que esta construção seja efetiva é necessário que o professor seja um orientador 

muito mais do que um transmissor de conhecimentos. Um orientador deve realizar as 

mediações e estimular uma busca constante, entendendo que a educação ocorre num processo 

continuo. A escola não consegue acompanhar as mudanças, as descobertas e atividades e 

acontecimentos humanos sem o apoio das Tecnologias de Informação e Comunicação. Assim, 

o aluno pode encontrar sentido e novas significações para a busca do conhecimento que deve 

se estender para além dos muros da escola e durar por toda a vida.  

O objetivo desse trabalho é mostrar que é possível estabelecer novas relações entre 

professor e alunos, e as novas tecnologias podem ajudar ao professor no desenvolvimento de 

atividades e provocar uma mudança significativa na sua práxis pedagógica. Para isso vamos 

entender um projeto realizado na área de Educação Ambiental que não tem a pretensão de ser 

um modelo a ser repetido, mas, um exemplo de como a Pedagogia de Projetos pode ser 

implementada e a utilização efetivas das TIC‟s na construção do conhecimento.  

È possível evidenciar como esta metodologia envolve os alunos de forma significativa, 

produzindo uma necessidade de pesquisa e de produção do conhecimento que auxilia o 

professor de forma efetiva na motivação dos alunos ao trabalho pedagógico. O tema de 



 

Educação Ambiental é um tema atual, que deve possibilitar grandes debates nas escolas, e em 

vários outros setores da sociedade.  

Como um paradoxo, pode-se observar que desenvolvimento sócio-economico e 

preservação ambiental são como pólos apostos em uma batalha, onde um só vence se o outro 

perde, é preciso que a escola prepare o aluno, e através da contextualização dos conteúdos 

visto em sala de aula, aplicando às situações do cotidiano do aluno.  

O desenvolvimento sustentável, deve fazer parte das metas de toda a comunidade, e a 

escola no exercício de suas funções educacionais e sociais, deve preparar o aluno para ser 

mediador, repassando conhecimentos adquiridos para a família, amigos e população em geral. 

Vários assuntos podem ser abordados dentro da proposta interdisciplinar, dentro os 

quais pode-se destacar a forma como o ser humano consome e utiliza mais recursos do que a 

natureza pode suportar ou produzir.  O presente projeto não possui um caráter absoluto, além 

de, possuirmos a consciência de que não é só a Educação Ambiental que irá resolver o 

problema, mas os conhecimentos aí adquiridos podem mudar a forma de pensar e produzindo 

cidadãos mais conscientes com relação à problemática ambiental e a necessidade de se reduzir 

o consumo, reciclar ou reaproveitar materiais de forma que a extração da natureza possa ser 

cada vez menor. 

É imperioso lembrar que somente desta forma é que se torna possível a manutenção da 

vida neste planeta. O projeto serve como exemplo da importância da utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação e da produção do conhecimento por parte dos 

alunos, tendo em vista que, somente assim, com a participação na pesquisa e na descoberta de 

conceitos que a Educação Ambiental pode ter significação e alcançar os objetivos propostos 

de maneira efetiva e provocando uma mudança de comportamento não apenas no aluno que 

passa a agir como multiplicador ou fiscal, mas em toda a comunidade na qual está inserido.  

   A Pedagogia de Projetos está incluída como um reconhecimento a esta metodologia 

que conduz a uma mudança significativa na práxis escolar de nossos alunos, oferecendo 

condições de um „fazer diferenciado‟ na escola, através da produção efetiva do conhecimento, 

redirecionando à aprendizagem e provocando uma mudança no papel de cada um dos 

elementos que compõe a educação, seja o professor, o aluno, ou a sociedade que ainda hoje só 

reconhece como prática pedagógica eficaz a aula expositiva, a cópia de conteúdos e a 

elaboração/ execução de questionários. (BRASILIA, MEC, 2000 ). 



 

 A aprendizagem, que em todas as teorias é descrita como uma mudança estável e 

observável de comportamento, e pode ser encontrada em todas as fases da vida de um ser 

humano de qualquer cultura, raça, ou época (DAVIS e OLIVEIRA, 1994). Isso não quer dizer 

que outras variáveis não interferem no processo da aprendizagem. Entre outras, podemos 

destacar a escola, a família com todos os seus elementos físicos, emocionais e psicológicos, o 

grupo sócio-cultural e as condições de desenvolvimento. Destas aprendizagens e 

comportamentos da pessoa, há os que vão permanecer toda a vida da pessoa e ainda se 

desenvolver, há os que vão desaparecendo com o desenvolvimento e ainda os que vão sendo 

construídos, agregados e/ou modificados. 

 Além de todos os elementos citados acima, o desenvolvimento humano pode ser 

apreciado em diferentes dimensões, tais como a psicomotora, cognitiva, social, afetiva, por 

exemplo, é preciso compreender o aluno em sua totalidade, pois todas estas dimensões são 

ligadas de forma indissolúvel. A proposta do projeto é justamente para promover a formação e 

o acesso à informação e comunicação. 

 O desenvolvimento humano se dá de forma que o homem é ligado à percepção das 

relações que existem entre o que estamos aprendendo e o que já temos construído. Para 

defender esta idéia, temos Kurt Lewin, com sua teoria gestaltista, Piaget com a Teoria da 

Epistemologia Genética e Vigotsky com a Teoria Interacionista, que são fundamentais para 

explicar e embasar nossas idéias de que, para se produzir um efeito efetivo, a significação do 

conteúdo é de vital importância no trato deste tema que é Educação Ambiental. (DAVIS e 

OLIVEIRA, 1994). 

 A proposta de que, os alunos participem do próprio aprendizado, seja pela participação 

ativa na construção do conhecimento - conteúdo, seja pela experimentação, ou estimulando-o 

à sanarem as dúvidas, buscar repostas para o questionamento do que lhe é oferecido como 

senso comum, estaremos proporcionando aos alunos a oportunidade de melhorar suas relações 

entre o que está aprendendo e o que já sabe- Zona Desenvolvimento .Proximal (VYGOTSKY, 

1990).  

Isto leva a um aumento da motivação em conseqüência de estar o estudo 

contextualizado e finalmente ajuda-o a se desenvolver de forma integral. Motivação esta, 

aumentada em função da utilização de recursos, como as TIC‟s, que proporcionam uma 

dinâmica maior na aprendizagem, tornando a sala de aula um local onde os estímulos 

sensoriais como os visuais e auditivos mais acelerados assumem forma semelhante ao filme 

ou a televisão que ele está acostumado, ou ainda aos sites de bate papo, onde é capaz de 



 

conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, sobre assuntos diferentes e manter a conexão 

de suas idéias.  

 Subestimamos a capacidade de percepção de nossos jovens e não utilizamos 

habilidades por eles já desenvolvidas a nosso favor. Além disso, uma das grandes dúvidas dos 

educadores é: qual a melhor forma de trazer para a sala de aula o que o aluno já conhece ao 

mesmo tempo em que, se estabelece a relação entre o que se está aprendendo e a vida 

cotidiana do aluno? Sabemos ser muito difícil, mas com um bom planejamento, conhecimento 

para utilização das TIC‟s e prática pedagógica é possível a realização de inúmeras 

atividades.(BELLONI, 2005). Para trabalhar esta questão propomos um projeto de ação onde 

a Educação Ambiental, associada à metodologia da pedagogia de projetos e a utilização das 

TIC‟s tenta responder a esta questão. 

 

 



 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

 Reconhecer a importância da Pedagogia de Projetos envolvendo a TICs, no sentido de 

ampliar o conhecimento  dos alunos sobre os problemas ambientais.  

 

2.2. Objetivo Específicos   

 

  

 Identificar como as novas tecnologias podem ajudar ao professor no desenvolvimento 

de atividades e provocar uma mudança significativa na sua práxis pedagógica. 

 Relatar as ações e observações realizadas em um projeto de ação que foi colocado em 

prática nos meses de setembro a dezembro do ano letivo de 2009, e nos meses de abril 

a junho de 2011  Projeto iniciado no período de estágio na escola Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina. 



 

3. Revisão da Literatura  

 

 

3.1. Mudanças de Paradigmas na Educação  

 

O olhar diferenciado de Para Paulo Freire sobre a educação o levou a concluir que:  

“saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção” (1996, p. 25), e não tem sido fácil mudar paradigmas já 

estabelecidos há séculos dentro de nossas escolas que continuam a trabalhar estimulando o 

aluno à passividade e estabelecendo uma educação bancária e livresca.  

Para aprender, é necessário que se evidencie uma motivação. A motivação surge como 

uma necessidade, uma força dinâmica e persistente que modifica o estado de equilíbrio do 

organismo, causando um desconforto. A partir daí, a necessidade já é um desejo. O desejo é 

uma necessidade relacionada ao contexto social do aprendiz e tem um significado. Este 

significado é a razão/ motivo para se buscar a satisfação da necessidade, e conseqüentemente, 

o aprendizado (ALMEIDA, 2001). 

 Desejo após desejo, a motivação conduz ao aprendizado e ao desenvolvimento 

humano. Em contrapartida, “se fizermos do projeto uma camisa de força para todas as 

atividades escolares, estaremos engessando a prática  pedagógica”(ALMEIDA,2001).  

Portanto, devemos considerar que hoje se foca mais em uma aprendizagem 

construtivista, mas não de forma que seja a única prática a se utilizar na aprendizagem. 

Valente (1999), nos explica que o construtivismo “significa a construção de conhecimento 

baseada na realização concreta de uma ação que produz um produto palpável (um artigo, um 

projeto, um objeto de interesse pessoal de quem produz”(p.141). 

 Durante a realização de um projeto o aluno se envolve em algo que por estar 

contextualizado possui um sentido real, este envolvimento durante a produção produz um 

interesse pessoal. Neste processo o aluno aprende de uma forma mais eficaz do que nas aulas 

meramente expositivas. Partindo do princípio que aprender corresponde a uma mudança de 

atitude, quando se cria relações entre os conteúdos entre si ou com a vida; quando se realiza 

reconstruções do conhecimento, compreensões e descobertas; se conduz a um processo que 

incentivam novas buscas, um levantamento de dúvidas que encaminha para novas pesquisas, 

criando-se assim um ciclo de aprendizagem. (VALENTE,1999) 



 

 Neste processo cabe ao professor realizar as mediações e incentivar para que o aluno 

encontre sentido em toda sua busca do conhecimento. Mais uma vez podemos citar Valente 

(2003): 

“(...) no desenvolvimento do projeto o professor pode trabalhar com [os 

alunos] diferentes tipos de conhecimentos que estão imbricados e 

representados em termos de três construções: procedimentos e estratégias de 

resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e conceitos 

sobre aprender” (p. 4). 

 

 Ao professor necessita ainda conhecer o aluno, sua história, o contexto de vida, seu 

universo cognitivo e emocional, além da cultura em o aluno está inserido. Possuir clareza da 

intencionalidade pedagógica para que saiba onde e como interferir de forma que os conceitos 

trabalhados sejam compreendidos, fixados, sistematizados e formalizados pelos alunos. Outro 

aspecto importante e não pode deixar de ser considerado é o favorecimento dos 

relacionamentos interpessoais. Com estes aspectos, estão englobados os quatro pilares da 

educação segundo Delors (1999, p.89): 

“A educação ao longo de toda vida baseia-se em quatro pilares: aprender a 

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser. 

Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 

vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno 

número de matérias. O que também significa: aprender a aprender, para 

beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a 

vida. 

Aprender a fazer, a fim de adquirir, não somente uma qualificação 

profissional, mas, de uma maneira mais ampla, competências que tornem a 

pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Mas 

também aprender a fazer, no âmbito das diversas experiências sociais ou de 

trabalho que se oferecem aos jovens e adolescentes, quer espontaneamente, 

fruto do contexto local ou nacional, quer formalmente, graças ao 

desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. 

Aprender a viver juntos desenvolvendo a compreensão do outro e a 

percepção das interdependências - realizar projetos comuns e preparar-se 

para gerir conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da 

compreensão mútua e da paz. 

Aprender a ser, para melhor desenvolver a sua personalidade e estar à 

altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de 

discernimento e de responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na 

educação nenhuma das potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se.” 

  

 Os quatro pilares da educação trazem como proposta destacar a importância de estar 

atento aos reais objetivos de aprender, e de como o aprender deve ser uma ação conjunta, 

muito diferente do aprender isolado e fragmentado que a escola tradicional pregava.      

3.2. Tecnologias da Comunicação e da Informação  



 

3.2.1. Conceito da Tecnologia  

 

 Neste início do século XXI, quando o futuro já chegou, observamos novos modos de 

socialização e mediações inéditas, decorrentes de artefatos técnicos extremamente 

sofisticados (como por exemplo, a realidade virtual) que subvertem radicalmente as formas e 

as instituições de socialização estabelecidas: as crianças aprendem sozinhas (“autodidaxia”), 

lidando com máquinas “inteligentes” e “interativas”, conteúdos, formas e normas que a 

instituição escolar, despreparada, mal equipada e desprestigiada, nem sempre aprova e 

raramente desenvolve. 

Segundo Kalinke (1999, p. 15): 

Os avanços tecnológicos estão sendo utilizados praticamente por todos os ramos do 

conhecimento. As descobertas são extremamente rápidas e estão a nossa disposição 

com uma velocidade nunca antes imaginada. A Internet, os canais de televisão a 

cabo e aberta, os recursos de multimídia estão presentes e disponíveis na sociedade. 

Estamos sempre a um passo de qualquer novidade. Em contrapartida, a realidade 

mundial faz com que nossos alunos estejam cada vez mais informados, atualizados, 

e participantes deste mundo globalizado. 

 Na literatura encontramos várias definições de tecnologia educacional, mas é 

recomendável se levar em consideração o objeto em causa e os objetivos pretendidos para 

depois defini-las. A perspectiva técnica cientifica dá ênfase ao aperfeiçoamento do ensino, ou 

seja, essa tecnologia é utilizada na solução de problemas. Na perspectiva histórica social, 

pensa-se em como utilizar a tecnologia de forma crítica, de modo a auxiliar a sociedade na 

solução e superação de problemas e na formação do pensamento critico (CROCHIK, 1998). 

Almeida (2005), define tecnologia como: 

Tecnologia é um conceito com múltiplos significados, que variam conforme o 

contexto (REIS, 1995). Por isso, a tecnologia pode ser vista como: artefato, cultura, 

atividade com determinado objetivo, processo de criação, conhecimento sobre uma 

técnica e seus respectivos processos etc. Japiassu e Marcondes (1993, p. 232) 

acentuam o sentido da palavra técnica na ciência moderna como uma aplicação 

prática do conhecimento científico teórico a um campo específico da atividade 

humana (ALMEIDA, 2005). 

 Sendo assim, a ciência e a tecnologia formam um complexo e, ao optar por 

determinada maneira de utilizá-las, os ser humano revela sua forma de ver e interpretar o 

mundo e se posicionar diante dele como sujeito histórico de seu tempo e lugar. 

Segundo Froes (1996): “A tecnologia sempre afetou o homem: das primeiras 

ferramentas, por vezes consideradas como extensões do corpo, à máquina a vapor, que mudou 

hábitos e instituições, ao computador que trouxe novas e profundas mudanças sociais e 



 

culturais, a tecnologia nos ajuda, nos completa, nos amplia.... Facilitando nossas ações, nos 

transportando, ou mesmo nos substituindo em determinadas tarefas, os recursos tecnológicos 

ora nos fascinam, ora nos assustam...” 

Segundo Corrêa (1997) podemos encontrar a seguinte definição para o termo 

tecnologia: 

Tecnologia pode ser definida, genericamente, como um conjunto de conhecimentos 

e informações organizadas e provenientes de fontes diversas como descobertas 

científicas e invenções, obtidos através de diferentes métodos e utilizados na 

produção de bens e serviços. Na sociedade capitalista, tecnologia caracteriza-se por 

ser um tipo específico de conhecimento com propriedades que o tornam apto a, uma 

vez aplicado ao capital, imprimir determinado ritmo à sua valorização (CORRÊA, 

1997, p. 250). 

Mas é importante lembrar que o conceito de tecnologia utilizada no cotidiano da 

escola pode ser mais abrangente. Quando uma escola diz que não tem tecnologias isso é, em 

parte correto, porque sempre estamos utilizando inúmeras tecnologias e informação e de 

comunicação, mais ou menos sofisticadas. Na escola combinamos tecnologias presenciais 

(que facilitam a pesquisa e a comunicação estando fisicamente juntos) e virtuais (que, mesmo 

estando distantes fisicamente, nos permitem acessar informações e nos mantêm juntos de 

outra forma). 

 De acordo com Marques (2002) precisa ficar bem claro que a presença do aparato 

tecnológico na escola, e na sala de aula, não garante mudanças significativas na forma de 

ensinar e aprender: depende das condições como esses recursos vão ser utilizados. O uso dos 

recursos tecnológicos na escola é uma forma de torná-las mais atuais, permitindo ao aluno 

desenvolver habilidades como leitura, pesquisa, comunicação, interpretação, além, de 

possibilitar o conhecimento de novas realidades por meio da internet. “O educador que adota 

as novas tecnologias perde o posto de dono do saber, mas ganha um novo e importante posto, 

o de mediador da aprendizagem” (MARQUES, 2002, p. 138).  

 

 As NTIC – Novas Tecnologias da Informação e Comunicação tanto quanto as mídias 

tradicionais, em qualquer situação de aprendizagem, requerem recursos humanos capacitados 

para explorá-los pedagogicamente, conforme percebe-se no texto a seguir: 

“ (...) é preciso também não esquecer que, embora essas técnicas ainda não tenham 

demonstrado toda sua eficácia pedagógica, elas estão cada vez mais presentes na 

vida cotidiana e fazem parte do universo dos jovens, sendo essa a razão principal da 

necessidade de sua integração à educação. (BELLONI, 2005, p. 25). 

 



 

As TIC‟s, ao mesmo tempo em que trazem grande potencialidades de criação de novas 

formas mais formas de mediatização, acrescentam inovadoras dinâmicas no  ao processo de 

ensino/aprendizagem, pois há grandes dificuldades na apropriação destas técnicas no campo 

educacional e em sua “domesticação” para utilização pedagógica (BELLONI, 2005, p. 27).  

Ainda segundo esse mesmo autor, as características essenciais das TIC‟s são: 

simulação, virtualidade, acessibilidade e abundância e extrema diversidade de informações – 

são totalmente novas e demandam concepções metodológicas muito diferentes daquelas das 

metodologias tradicionais de ensino, baseadas num discurso científico linear, cartesiano 

epositivista. Sua utilização com fins educativos exige mudanças radicais nos modos de 

compreender o ensino e a didática. 

A tecnologia não é a salvação da educação nem lhe dará todos os respaldos para 

buscá-la, mas é um novo instrumento que abre possibilidades para novos 

direcionamentos metodológicos e pedagógicos, que podem solucionar problemas da 

área da informação e da comunicação (ROCHA, 2009, p. 31). 

 Segundo Bueno (1999), conceitua tecnologia como: 

Um processo contínuo através do qual a humanidade molda, modifica e gera a sua 

qualidade de vida. Há uma constante necessidade do ser humano de criar, a sua 

capacidade de interagir com a natureza, produzindo instrumentos desde os mais 

primitivos até os mais modernos, utilizando-se de um conhecimento científico para 

aplicar a técnica e modificar, melhorar, aprimorar os produtos oriundos do processo 

de interação deste com a natureza e com os demais seres humanos. 

 

 É importante compreender que a tecnologia é um elemento que marca e identifica 

períodos da história, sendo um importante instrumento para definir rumos, ditas alterações e 

influenciar decisões políticas, econômicas e sociais. Em ouras palavras não é um marco 

somente a partir da modernidade. (KENSKI, 2006): 

 

3.2.2. Evolução Histórica da Tecnologia 

  

É inegável que vivemos num mundo no qual a tecnologia dos meios de comunicação 

está cada vez mais sofisticada. Hoje, o mundo mediado pela tecnologia e pelos meios de 

comunicação, de tão amplo, tornou pequeno o planeta, aumentando significativamente os 

elementos que temos para pensar a sociedade e para agir individual e coletivamente. 



 

 A educação tende a crescer em número e complexidade. O reconhecimento de que a 

educação deve seguir lado a lado com os avanços que a sociedade alcança, isso fica claro 

quando percebe-se que as sociedades contemporâneas exige um novo tipo de indivíduos, de 

saberes e de trabalhador. Todos os setores sociais e econômicos necessitam de indivíduos 

dotados de competências técnicas, habilidades específicas e adaptação às novas situações 

(BELLONI, 2005, p. 22) 

 A importância que essas tecnologias tem na vida social faz com que a escola incorpore 

a idéia, mas nesse momento, muitas vezes, esbarra no despreparo do professor e  na própria 

estrutura da escola estão despreparados para lidar e explorar pedagogicamente os parcos 

recursos disponíveis. 

 Segundo Belloni (2005, p. 24), “o aumento da adequação e da produtividade dos 

sistemas educacionais vai exigir, nesta passagem de século e de milênio, a integração das 

novas tecnologias de informação e comunicação, não apenas como meios de melhorar a 

eficiência dos sistemas, mas principalmente como ferramentas pedagógicas efetivamente a 

serviço da formação do indivíduo autônomo”. 

 A tecnologia vai muito além de meros equipamentos. Ela permeia toda a nossa vida, 

inclusive em questões não tangíveis. Assim, as tecnologias são classificadas didaticamente 

por Sancho (2001) em três grandes grupos: 

- Físicas – são as inovações de instrumentos físicos, tais como: caneta esferográfica, livro, 

telefone, aparelho celular, satélites, computadores. 

- Organizadoras – são as formas de como nos relacionamos com o mundo e como os diversos 

sistemas produtivos estão organizados. 

- Simbólicas – estão relacionadas com a forma de comunicação entre as pessoas, desde o 

modo como estão estruturadas os idiomas escritos e falados até como as pessoas se 

comunicam. 

 O que deve ficar claro, é que a tecnologia, assim como a ciência, não é neutra, 

descomprometida, mas está a serviço de interesses, principalmente quando essa tecnologia é a 

formação e a comunicação. Esses interesses devem ser expostos e discutidos e, na educação, a 

tecnologia deve ser revestida dos valores éticos e morais que garantam ao indivíduo se 

perceber como um ser coletivo e com responsabilidades no grupo a que pertence (ROCHA, 

2009, p. 48). 



 

Abre-se um novo e vasto campo de pesquisa, que diz respeito aos “modos de 

aprendizagem mediatizada” (Perriault, 1996, apud Valente, 2003). Segundo esse autor este 

novo campo, necessariamente interdisciplinar, tem que considerar os dois principais 

componentes dessa nova pedagogia: a utilização cada vez maior das tecnologias de produção, 

estocagem e transmissão de informações, por um lado, e, por outro, o redimensionamento do 

papel do professor.  

 

3.2.3. Tecnologias Educacionais 

 

Segundo Crochik (1998), “as tecnologias educacionais foram implantadas no sistema 

de ensino brasileiro com a finalidade de ampliar os conhecimentos dos estudantes, futuros 

trabalhadores sobre as mudanças do mercado de trabalho, ensinando-os a utilizar as novas 

tecnologias em suas atividades profissionais e não como ferramenta pedagógica que pudesse 

dinamizar o ensino”. Isto porque, na nova proposta de ensino, as novas tecnologias são 

entendidas como ferramentas de aperfeiçoamento do ensino, portanto o professor não pode 

ficar à margem desse novo recurso.   

 De acordo com Marques (2002) precisamos entender que a presença do aparato 

tecnológico na sala de aula não garante mudanças na forma de ensinar e aprender: depende 

das condições como foi ou será utilizada. O uso da informática nas escolas é uma forma de 

torná-las atuais, permitindo ao aluno desenvolver habilidades com leitura, pesquisa, 

comunicação, trabalho, além, de possibilitar o conhecimento de novas realidades por meio da 

internet. “O educador que adota as novas tecnologias perde o posto de dono do saber, mas 

ganha um novo e importante posto, o de mediador da aprendizagem”(MARQUES, 2002, p. 

138). 

 As mudanças significativas vão acontecer se associados aos recursos tecnológicos 

forem acrescentados aos conteúdos e informações trabalhadas, de forma contextualizada e 

dinâmica valores, para que os alunos percebam que as tecnologias são recursos que podem 

enriquecer os conteúdos e conceitos trabalhados pelo professor.  

 O que muitas vezes não acontece nas escolas, é a articulação que o professor precisa 

utilizar para dinamizar as suas aulas. Os recursos em si não motivam os alunos, é preciso 

acrescentar a eles metodologias e abordagens que estimulem o aluno a prestar atenção, 

aprender, querer fazer e querer participar, o que é fundamental quanto o assunto em questão é 



 

o desenvolvimento de projetos, é preciso que alunos e professores participem juntos, não pode 

ser ações desenvolvidas unilateralmente.        

 Todos os recursos tecnológicos tem seu valor pedagógico (BRASILIA, 2005), se for 

bem trabalhado, esse é o caso do vídeo, do hipertexto, da internet, dos recursos 

computacionais, do DVD, da televisão, da videoconferência, da leitura de mapas através de 

satélites, dentre outros podem ser tornar excelentes instrumentos de informação para ensinar e 

para aprender. E, mais importante estaremos utilizando recursos que já fazem parte da 

vivência do cotidiano do aluno, que mesmo que não tenha computador em casa, tem o acesso 

garantido por taxas mínimas nas lan house. O que percebe-se, na maioria das vezes, é que os 

alunos tem mais facilidade de trabalhar com a tecnologia do que os próprios professores.        

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Metodologia: PLANO DE AÇÃO  

 

  

4.1. O Desenvolvimento do Projeto 

 

 A escola escolhida para realizar o estágio é a mesma em que venho trabalhando como 

professora regente desde 1989. O ambiente me é totalmente familiar. O Centro de Ensino 

Fundamental 01 de Planaltina, localizada no centro da cidade, possui 40 turmas de sexto ao 

nono ano, nos períodos matutino e vespertino, tendo em cada turma trinta e oito alunos em 

média, nestas turmas, a evasão é baixa, apresentava na época em que foi realizado o projeto 

mais cinco turmas de aceleração onde estudam cento e setenta e cinco alunos fora de faixa 

etária, e que apresentavam um índice de evasão escolar muito alto. 

 A escola é inclusiva, encontramos alunos com deficiência auditiva, daqui para frente 

apenas DA, nas turmas que onde foi realizado o estágio, mas de forma geral, a escola ainda 

atende alunos com deficiência visual e deficiência auditiva, daqui para frente, apenas DV e 

DM, respectivamente. Estes alunos são totalmente integrados e contam com professores 

treinados em cada especialidade em salas de apoio pedagógico, com atividades de reforço e 

auxílio na execução de atividades no horário inverso e, além disso, os alunos DA contam com 

professores treinados para a tradução das aulas para libras, a linguagem dos sinais, 

acompanhando-os durante todo o período escolar. 

 A escola apresentava também 160 alunos que são atendidos em período integral, 

chegando à escola às nove horas da manhã, onde recebem um lanche, e são atendidos por 

professores estagiários na resolução de tarefas de casa, dos quais recebem também reforço 

escolar, têm acesso ao laboratório de informática, almoço, e às treze horas entram em sala de 

aula para as atividades do ano letivo em que se encontram. Estes alunos são selecionados de 

acordo com a aceitação dos pais para a modalidade de ensino. 

 Como estrutura física a escola possui uma boa biblioteca, inclusive informatizada, 

assim como os demais setores, como, por exemplo, a secretaria e a direção, na biblioteca 

havia uma sala conjugada onde se encontravam dez computadores ligados a internet, para uso 

dos alunos, um laboratório de informática com trinta e cinco computadores onde são 

ministrados cursos e os alunos também têm acesso a informática e a internet de boa qualidade 

(banda larga), e além deste tem-se ainda mais um laboratório de informática com sete 



 

computadores, totalmente adaptados para os alunos com necessidades especiais. Uma sala de 

vídeo, com televisão de 29 polegadas, aparelhos de DVD, data show fixo, é também 

informatizada, nesta sala tem também mais dois carrinhos equipados com televisão e aparelho 

de DVD para que os professores possam levar para a sala de aula.  

 Os professores contam com total apoio da direção e da coordenação pedagógica da 

escola. O projeto político pedagógico foi elaborado com a participação e o apoio de todos os 

segmentos da escola, porém é colocado em prática de forma parcial e executado por alguns, 

pois nem todos se envolvem com as reais necessidades da escola. O grande problema 

apresentado com relação à estrutura física é que existe apenas uma quadra de esportes 

totalmente improvisada para toda a escola, e os dois professores de educação física têm que 

ficar revezando para ministrarem suas aulas. 

 Com relação ao relacionamento entre os funcionários, podemos observar que apesar de 

aparentemente amigável, não há verdadeiro entrosamento entre os variados setores e até 

percebe-se um pouco de preconceito. Com relação aos alunos e a maioria dos funcionários 

existe um bom relacionamento, a exceção se dá na portaria, onde faltam um pouco de respeito 

de ambas as partes. Os alunos entre si apresentam comportamento agressivo, principalmente 

no turno vespertino, onde os professores também relatam maiores dificuldades para domínio 

de turma, rendimento escolar mais baixo e, maiores dificuldades financeira, social e 

emocional por parte da família dos alunos. 

 As aulas de Ciências eram ministradas de acordo com metodologia investigativa, 

baseada no Programa Ciência em Foco, do governo do Distrito Federal, que possui um livro 

especial, adaptado, e com todos os materiais disponíveis para a realização de todos os 

procedimentos pedagógicos necessários para o desenvolvimento da metodologia. Apesar de o 

resultado das aulas ter provocado o real interesse dos alunos pela ciência e positivo no que se 

refere ao rendimento escolar, o projeto foi suspenso este ano, de forma arbitrária da mesma 

maneira que foi implantado. O planejamento das aulas para a regência ocorreu às terças-

feiras, no período vespertino, em conjunto com os demais professores do nono ano da escola.  

 As atividades extraclasses são realizadas com freqüência com um intuito cultural. 

Todos os eventos são realizados com participação de alguns dos professores, mas, com 

programação realizada em reuniões pedagógicas que tratam também de todos os assuntos 

referentes a estruturação e organização do funcionamento da escola como um todo. 



 

 O conselho de classe conta com a participação de um membro da direção, da 

orientação educacional, mas nenhuma participação de alunos, pois, a maioria dos professores 

não concorda com conselho de classe participativo e por mais que se tentasse ainda não foi 

possível a implantação do mesmo.  

 Todo o trabalho do projeto foi construído em conjunto com os alunos de sete turmas 

de nono ano, do ensino fundamental e visava à melhoria do ambiente escolar, considerado por 

nós (professores e alunos), como o ambiente primordial a ser trabalhado para então depois se 

estender para fora dos muros da escola. 

 O ambiente (o projeto) necessitava ser trabalhado para atender a realidade escolar que 

se mostrava sem união, agressivo (no caso dos alunos), e sem integração (no caso de 

professores e disciplinas). Surgem então estratégias de ações estabelecidas em conjunto 

(professor e alunos), para atender a demanda da realidade escolar e os anseios dos 

coraçõezinhos de alunos, muitas vezes discriminados e relegados a um segundo plano, como 

pessoas apenas desinteressadas ou com capacidades criativas e intelectuais abaixo dos padrões 

ditos normais. Alunos com problemas disciplinares, repetentes, problemas familiares, sociais, 

e/ou fora de faixa etária e que encontraram no projeto a oportunidade para mudar paradigmas 

pessoais estabelecidos em suas vidas acadêmicas. 

 O projeto foi desenvolvido por um período de três meses e para começar o trabalho foi 

sugerido aos alunos que lessem o livro Meio Ambiente em Debate, de Samuel M. Branco, 

Editora Moderna. Para a realização do trabalho os capítulos do livro foram divididos entre as 

sete turmas de forma que os temas ficam divididos e cada turma se envolveu de forma 

diferenciada e com trabalhos também diferenciados no projeto. Ao todo foram desenvolvidas 

três peças teatrais, escritas pelos próprios alunos; duas apresentações utilizando Power Point; 

um debate; a construção de várias maquetes; reprodução de ambientes e situações problemas 

em sala de aula; divulgação através de uma rádio construída na própria escola que funcionou 

durante os dois dias de culminância do projeto; produção de jornal informativo na escola que 

foi publicado imediatamente após a culminância do projeto. 

 A presença de computador em sala de aula, assim como o acesso a internet, foi 

fundamental para  o desenvolvimento dos trabalhos e dos projetos de forma geral. O debate, a 

respeito de um tema muito atual, trabalhou o relacionamento entre as pessoas, a prevenção da 

gravidez, das DST‟s e o aborto. As peças teatrais envolviam temas como a conservação do 

meio ambiente, a utilização consciente de recursos naturais, como a água, e o relacionamento 

interpessoal. 



 

 Mesmo sendo o projeto sendo apoiado pela direção da escola, sua culminância  não foi 

prestigiada pela grande maioria das turmas do sexto, sétimo e oitavo ano, pois, os professores 

de modo geral, não acreditam na produção do conhecimento e em uma aprendizagem que não 

seja realizada em sala de aula, sem o uso da exposição oral e do quadro de giz. Portanto, não 

podemos dizer que o projeto atingiu a comunidade escolar da forma que foi proposto 

inicialmente, mas nas turmas onde foi realizada, a integração, o apoio entre os colegas de sala 

de aula, a amizade aumentou na mesma medida em que a agressividade e os 

desentendimentos diminuíram.  

Como resultado imediato observou-se que o respeito cresceu de forma a refletir na 

aprendizagem, pois, os alunos não tinham mais vergonha de perguntar e/ou participar das 

aulas, as críticas e piadas destrutivas e desanimadoras que sempre ocorriam por ocasião de 

perguntas em sala de aula diminuíram a índices mínimos. As atividades iniciais e que 

nortearam o trabalho, assim como os devidos planos de aula, alguns dos trabalhos que foram 

desenvolvidos pelos alunos se encontram em anexo ao final deste. 

  

4.2. Resultados Esperados  

 

 O desenvolvimento do projeto teve como principal proposta trazer para a discussão 

assuntos que fizessem parte do centro de interesse dos alunos, pois somente conseguimos 

motivar os alunos se eles se sentirem devidamente estimulados.  

 Assuntos como tecnologia,  meio ambiente, prevenção, DSTs, drogas e etc, chamam a 

atenção dos alunos  trazendo para a escola  vivências da própria comunidade, do cotidiano das 

famílias e dos grupos. Essa proposta metodológica de re-significação de conteúdos tem 

conseguido que o aluno lance um olhar diferenciado para os problemas que fazem parte da 

realidade da escola, da família  e da sociedade.  

 Um dos resultados esperados, mesmo que à longo prazo, é a conscientização do aluno 

para a importância do seu papel como construtor da sua história e principal integrante no 

processo de aprendizagem e construção de identidade. A escola cumpre a sua função social de 

contribuir para a formação e o acesso ao conhecimento, mas ela por si só não se basta, é 

preciso o comprometimento do aluno, e ele somente vai participar efetivamente desse 

processo se compreender o importante papel que ele tem dentro da proposta de interagir e de 

aprender.  



 

 O envolvimento de toda a comunidade escolar é de fundamental importância, pois é 

através dessas ações envolvendo o contexto do aluno, que as aprendizagens serão mais 

significativas para eles. O envolvimento de alunos, professores, pais e a  comunidade escolar 

é que confere o caráter de social aos projetos educacionais, entendendo-se que todos os 

assuntos abordados são de interesse individual e coletivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusão  

 

 

O avanço tecnológico tem exigido da escola que caminhe a passos largos para alcançar 

as constantes transformações que a sociedade passa, quer seja através das tecnologias da 

informação e comunicação, ou por meio da própria maneira que as pessoas passam a ver o 

mundo e as interações ao seu redor.  

Para acompanhar as transformações a escola precisa estar aberta para mudanças, 

especialmente na forma com que as interações acontecem dentro e fora dela. O uso das 

tecnologias como apoio pedagógico é praticamente uma exigência da escola nova, ou seja a 

escola de um novo tempo, que lança mão de todos os recursos que lhes são permitidos, para 

mediar o acesso do aluno à informação e o  conhecimento. 

O desenvolvimento de projeto que tragam para discussão assuntos do interesse do aluno, 

e que, portanto, passa a ser do interesse da escola e da família. Se esses projetos envolverem 

metodologias inovadoras que motivam os alunos, de forma que as aprendizagens serão 

significativas, a escola terá, dessa forma, atingido os seus objetivos, além de que esses 

recursos tem o poder de facilitar a interação dos alunos de inclusão às atividades cotidianas de 

sala de aula.  

Os temas: ecologia, meio ambiente, saúde, prevenção fazem parte do currículo oculto 

ao qual toda a comunidade escolar deve se adaptar, tendo como base o perfil da clientela ao 

qual espera-se atingir. As especificidades de cada turma deve ser tida como referência para 

adequação em termos de recursos e de abordagem.  

 As turmas de 8º e 9º ano chegam às escolas cada vez mais jovens, o que culmina, 

também, com maior imaturidade, eis ai a necessidade de adequação. Por isso nada melhor do 

que introduzir o uso de TIC‟s  como recurso pedagógico, visto que o adolescente tem acesso 

aos meios, e muitas vezes, podem explorá-los de forma negativa, trazendo sérios prejuízos 

para sua formação moral e psicológica.         

A escola enfrenta sérios problemas em relação à falta de formação de professores, não 

só no sentido de desconhecimentos das potencialidades da tecnologia, como também, ao uso 

dos mesmos como recursos pedagógicos. O professor precisa ser duplamente preparado para 



 

alcançar os avanços da tecnologia que a escola tem abraçado como parte do acervo material e 

pedagógico.        

Abordar o tema meio ambiente  é uma estratégia de conscientizar os alunos, as  famílias  

e a comunidade local sobre os cuidados necessários com a natureza, pois os recursos naturais, 

precisam ser preservados. A questão do envolvimento da família e da comunidade é por que o 

aluno é naturalmente um mediador de conhecimentos e de informações junto as pessoas da 

sua convivência.  

E, se para chamar a atenção do aluno for necessário trazer os recursos tecnológicos para 

a escola: vídeos, computador, internet, máquinas digitais, hipertextos, jornais e vários outros 

recursos que podem ser explorados pedagogicamente o professor estará cumprindo a função 

social de educar para a vida a vida, o mercado de trabalho e a vivência na sociedade.  

Certamente, que quando utilizamos a pedagogia de projetos, ou seja, a construção de 

projetos interdisciplinares, que envolvam as disciplinas de ciências integradas a todas outros, 

e envolvendo a comunidade escolar, o ensino fica mais gostoso para o professor trabalhar e 

imensamente mais significativo para o aluno que esta envolvido no processo de construção de 

conhecimento. Se agregarmos valores às tarefas prático-metodológicas, a escola estará 

duplamente alcançando seus objetivos, pois será trabalhado a formação e a informação, aliás, 

esse é um dos principais objetivos das Tecnologias da Informação e Comunicação.                       

 Verifica-se que entre as expectativas almejadas e as alcançados sempre existe uma 

lacuna, mas a proposta da pedagogia de projeto é justamente viabilizar alcançar os objetivos 

propostos.  No caso da escola que abraçou o presente projeto, considera-se que os objetivos 

foram alcançados, visto que houve uma significativa adesão de alunos e professores na 

concretização do projeto.       
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APÊNDICE A 

 

01 – Projeto 

  

 1. Definição e caracterização do problema  

 

 A educação é encarada como um meio de formar as novas gerações dentro de 

princípios e valores que os mais velhos receberam e assumiram como seus. Tudo o que uma 

criança vem a ser como adulto, seu modo de sentir, de pensar, de agir, são coisas aprendidas 

no convívio social. Quando os valores e princípios de uma sociedade se encontram em crise, a 

educação se torna também um ponto crítico, como é o caso no momento atual. As pessoas têm 

a sensação de estar perdendo as referencias e os valores. A solidariedade e o convívio pacífico 

se tornam coisas raras na vida cotidiana. Neste momento, as pessoas precisam reorientar sua 

formação  e seus valores, para poder aproveitar positivamente o movimento de transformação.  

Neste caso a primeira coisa a compreender é que as mudanças são uma condição natural e 

saudável de tudo que tem vida.  

 O sentimento de ser responsável por sua própria transformação, revendo seus 

comportamentos e forma de pensar, vai fazendo com que as pessoas se sintam também 

responsáveis e solidárias com aqueles com quem compartilhamos mesmas situações em meio 

à crise.  Quando falamos em “crise ambiental”, fica implícito que a crise é decorrente de um 

erro na nossa relação com a natureza, um erro de percepção quanto ao modo de estarmos 

envolvidos com o mundo natural do qual somos parte integrante.   

 Se a Educação for encarada como uma relação humana voltada para promover a auto 

educação e a cidadania entre aqueles que compartilham de uma mesma situação sócio-

ambiental, poderemos então falar de um trabalho de Ecologia Humana, e dizer que toda 

educação é uma ação ecológica. 

 A Ecologia surgiu no campo das ciências da vida, como uma área voltada para o 

estudo das relações entre os seres vivos. Aplicada as ciências humanas, esta noção permite 

enfocar a relação entre os processos culturais e as condições ambientais neles envolvidas, 

mostrando a importância dos processos criativos da cultura que orienta as relações entre os 

humanos e o ambiente que habitam. Aplicada a visão transformadora da Educação em 

situações de crise, a noção de ecologia aponta para a busca de compreensão das causas que 

geram o desequilíbrio nas relações entre os seres vivos, incluindo os comportamentos 



 

destrutivos humanos. Enquanto fundamento para uma ação educativa, essa compreensão 

permite identificar os pontos em que os modos humanos de compartilhar o espaço habitado 

com os demais seres vivos foram desviados do equilíbrio do todo.  

Estes modos humanos desorganizados incluem, por exemplo, as formas como lidamos 

com as águas, com a energia elétrica, com o telefone, com a infra-estrutura de modo geral, 

incluindo o desperdício de materiais, com a limpeza de modo geral, com as espécies animais e 

vegetais a nossa volta e inclusive com a saúde humana. A visão ecológica, por tanto, implica 

em rever nossa ética, isto é, valores que orientam as nossas ações pessoais e coletivas, aquilo 

que julgamos certo e errado, o que valorizamos ou desprezamos em nós mesmos e na 

natureza. 

 Dentro de nossa proposta de Educação Ambiental, damos ênfase á Ecologia Humana, 

ressaltando o fato de que cabe a espécie humana a responsabilidade pela preservação ou 

destruição do que temos a nossa volta. A crise atual é fruto de condições patológicas, ou seja, 

de uma espécie de doença coletiva que contaminou a consciência humana levando-nos a 

destruir nossas condições de sobrevivência e de bem estar.  

A intervenção pedagógica vem propor uma cura desta patologia, atuando em três níveis 

em que ela se manifesta; primeiro nas pessoas individualmente, levando a atitudes de 

autoconhecimento e incentivando a capacidade criativa e auto-transformadora, gerando novos 

hábitos e atitudes. Segundo, nas relações entre as pessoas, fazendo surgir uma verdadeira 

cidadania, baseada em laços de cooperação e ajuda mútua, superando os efeitos nocivos da 

competição individualista e egoísta. E, finalmente em terceiro lugar, nas relações entre os 

humanos e os demais seres vivos, compartilhando de trocas energéticas para preservação da 

saúde geral e do Planeta. 

 

3. Objetivo principal 

 

 Envolver os alunos em atividades que desenvolvam a capacidade de respeitar e cuidar 

da comunidade escolar seja no âmbito físico, ambiental ou socio-emocional. 

 

4. Objetivos específicos 

 Minimizar o consumo de recursos como água, luz, telefone, papel, e materiais em geral. 

 Viabilizar a melhoria do espaço físico, a fim de que todos possam sentir prazer por 

estarem usufruindo de um ambiente limpo, bem cuidado, com áreas verdes preservadas, numa 

manifestação de respeito à vida de modo geral. 



 

 Incentivar o cultivo de árvores e plantas ornamentais nas áreas da escola. 

 Incentivar o combate as drogas ilícitas de forma intensiva. 

 

4. Conteúdos curriculares e disciplinas envolvidas 

1. Leitura de livros indicados para a faixa etária alvo do projeto, leitura de jornais, revistas, 

periódicos, para trabalhos de português, produção de texto, leitura e literatura. 

2. Dinâmicas de valorização da pessoa humana e de valores éticos e morais para professores 

de Educação Física e Ensino Religioso. 

3. Estudos dos efeitos das drogas no organismo, conseqüências, fatores que levam as pessoas 

ao uso da droga, tipos de drogas para o trabalho dos professores de Ciências Naturais, PD 

e Ensino Religioso. 

4. Mensagens para pessoas de outros estados / cidades / países com localização em mapas e 

históricos das regiões, de guerras e conflitos para os professores de História e Geografia. 

5. Atividades de valorização do corpo através da dança, teatro, exercícios e auto-massagem 

para os professores de Ciências Naturais, Educação Física e Artes. 

5. Plano de ações (definição das ações necessárias e da ordem de execução das 

Ações, (tempo dedicado a cada ação, atores envolvidos e subprodutos esperados) 

Ação inicia para o desenvolvimento do projeto: 

 

Ação 1 - 2 aulas de 45 minutos cada 

Título: Com é o meio ambiente? 

Objetivos 

1. Identificar os diversos ecossistemas que são encontrados no Brasil. 

2. Caracterizar estes ecossistemas. 

Atividades 

1. Leitura de do livro que irá nortear os debates como pré-requisito para a aula, atividade que 

deve ser entregue ao aluno com dez dias de antecedência.  

2. Formar uma roda de conversa para entender e levantar os dados de cada região. (20‟) 

3. Preparo de uma apresentação para mostrar as características de cada ecossistema. (25‟) 

4. Apresentação. (40‟). 

Materiais 

Cartolina; Revistas; Cola; Tesoura; Livros de Ciências Naturais; Livros de Geografia. 

Conteúdos 



 

Conceito de Ecossistema, que já foi trabalhado em anos anteriores; Pantanal; Amazônia; 

Cerrado; Caatinga; Mata Atlântica; Pampas. 

Pontos de Atenção 

1. Conhecer as diferenças de cada um e perceber que como são diferentes também 

apresentam diferenças. 

2. Estimular os alunos a trazerem para a sala de aula novidades e reportagens que venham 

encontrar mesmo após a aula seja em revistas, livros ou sites relacionados. 

 

Ação 2 - 2 aulas de 45 minutos cada 

Título: Onde é o meio ambiente? 

Objetivos 

1. Reconhecer o local onde vivemos como meio ambiente; 

2. Perceber que os relacionamentos interferem no meio em que vivemos. 

Atividades 

1. Realização de duas dinâmicas para estimular o grupo na união, compreensão e respeito 

entre si. 

2. Roda de conversa sobre o assunto e avaliação de sentimentos durante a dinâmica. 

3. Estabelecer estratégias para a apresentação final dos trabalhos elaborados durante o 

projeto. 

Materiais 

Quadro; Pincel; Barbante; Papel branco; Fita crepe; Som para música ambiente. 

Conteúdos 

Valores morais; Integração entre as pessoas. 

Pontos de Atenção 

1. Valorização do ser humano. 

 

Ação 3 - 2 aulas de 45 minutos cada 

Título: Como interferimos no meio ambiente a nossa volta? 

Objetivos 

1. Perceber que nossas mais simples atitudes podem interferir no meio em que vivemos. 

2. Identificar os problemas ambientais tanto do nosso país como do planeta em que vivemos. 

Atividades 

1. Leitura de do livro que irá nortear os debates como pré-requisito para a aula, atividade que 

deve ser entregue ao aluno com dez dias de antecedência.  



 

2. Formar uma roda de conversa para entender e levantar os dados de cada região. (20‟) 

3. Preparo de uma apresentação para mostrar os problemas de cada ecossistema ou do 

planeta. (25‟) 

4. Apresentação. (40‟). 

Materiais 

Cartolina; Revistas; Cola; Tesoura; Livros de Ciências Naturais; Livros de Geografia. 

Conteúdos 

Poluição; Desmatamento; Uso irracional de recursos; Chuva ácida; Efeito estufa; Caça 

predatória, Outros que sejam levantados pelos alunos. 

Pontos de Atenção 

1. Perceber que a dificuldade de um local é diferente do outro; 

2. Perceber que cada um fazendo a sua parte, seja economizando água, luz, papel, reciclando 

ou reaproveitado está de alguma forma ajudando muito. 

 

Ação 4 - 2 aulas de 45 minutos cada 

Título: Você tem sugestões? 

Objetivos 

1. Que os alunos se sintam estimulados a trabalhar em benefício do meio ambiente. 

2. Oportunizar ao aluno o espaço para dar sugestões e construir idéias para solucionar 

problemas ambientais. 

Atividades 

1. Formar grupos de quatro pessoas; 

2. Estabelecer uma apresentação para outras turmas; 

3. Preparar para construir maquetes, escrever peças para apresentar, poesias, folder, músicas 

e demais oficinas. Atividades que forem sugeridas pelos alunos. 

4. Organizar ensaios e encontros extraclasse para concluir as apresentações.  

 

Materiais 

Serão trazidos pelos alunos 

Pontos de Atenção 

Interação com as demais disciplinas. 

 

6. Tempo total de realização do projeto  

De agosto a novembro de 2010 



 

 

7. Material e suporte necessário 

Biblioteca 

Laboratório de informática 

Recreio dirigido com atividades relaxantes, músicas que acalmam e voltadas para a 

valorização de conceitos éticos e morais. 

 Campeonatos de ping-pong para estabelecer uma maior integração entre os alunos. 

Campeonatos de futebol e vôlei entre alunos e professores e entre alunos e alunos para 

promover integração entre os mesmos. 

Formação de clubes de leitura. 

8. Fontes de pesquisa 

 

9. Forma(s) de avaliação (ao longo do projeto e ao final do projeto) 

A avaliação será realizada através de: 

1. Reuniões mensais com os professores; 

2. Reuniões com os alunos; 

3. Apresentação de trabalhos dos alunos; 

4. Observação de mudança de comportamento entre os alunos. 

Observação pelos coordenadores de uma maior integração entre os professores, servidores, 

pais e alunos. 

 


