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RESUMO
O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de registrar um relato de experiência feito a partir de um projeto
realizado em uma instituição privada do município de Arapiraca-AL, projeto este que tratou sobre a educação ambiental
com o objetivo de desenvolver a consciência, e o conhecimento aprofundado sobre meio ambiente nos estudantes
através de atividades relacionadas a temas que estão presentes no processo de preservação ambiental, este foi
realizado entre os meses de Abril a junho do corrente ano, a culminância proporcionou maior interatividade entre os
alunos, que demonstraram ter desenvolvido um espirito criativo para apresentarem seus temas assim como
conseguiram desenvolver um processo de conscientização para suas vidas cotidianas realizando na maioria dos casos
ações que antes não eram realizadas por eles para preservarem o meio ambiente e também puderam ter maior
compreensão dos problemas ambientais que afetam toda a natureza.
PALAVRAS-CHAVE: Escola, Meio ambiente, Conscientização.
 
ABRASCT
The present work was developed with the purpose to register an experience report from a project carried out in a private
institution in the city of Arapiraca-AL. This project that treated about environmental education with the aim of develop
consciousness and in-depth knowledge of environment into students, through activities related to themes that are
present in the process of environmental preservation. This work was carried out between the months of April to June of
this year, the culmination provided higher interactivity among students who were found to have developed a creative
spirit to present their issues as well as developed a process of consciousness to carry out their daily who lives in most
actions in cases that were not made for them to preserve the environment, and may also have a greater understanding of
the environmental problems that affect all of nature to their daily lives performing in most cases,  actions that  before they
were not made by them to preserve the environment and could have greater understanding of the environmental
problems that affect all of nature.
.KEY WORDS: School, Environment, consciousness.

•  
A questão ambiental vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro
da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais
disponíveis. A crescente preocupação com a qualidade de vida envolve a preocupação ambiental, partindo dessas
questões surgiu o interesse em se trabalhar um projeto na semana do meio ambiente com os alunos do ensino
fundamental II na disciplina de ciências em uma escola da rede privada do município de Arapiraca- AL, para que ocorra
uma melhor compreensão dos aspectos da preservação do meio ambiente.
A educação ambiental ganhou notoriedade com a promulgação da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu uma
política nacional de educação ambiental e por meio dela foi estabelecida sua obrigatoriedade em todos os níveis de
ensino formal da educação brasileira ( BRASIL, 1999). A escola é um espaço privilegiado para estabelecer conexões e
informações, como uma das possibilidades para criar condições e alternativas que estimulam os alunos a terem
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concepções e posturas cidadãs cientes de suas responsabilidades e principalmente perceberem-se integrantes do meio
ambiente (LIMA, 2004).
Ao divulgar o ultimo censo escolar o INEP deu destaque ao fato de que 65% das escolas de ensino fundamental
inseriram a questão ambiental em suas práticas pedagógicas, cumprindo sua obrigação já que se trata de um dos temas
transversais ao currículo obrigatório (MARANHÃO, 2006 pag.4).
Segundo os PCNs:
 A principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos
a decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da
sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a
trabalhar com atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de procedimentos. E esse é um grande
desafio para a educação. Gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos ambientes, participação
em pequenas negociações são exemplos de aprendizagem que podem ocorrer na escola (BRASIL, 1998).
O projeto foi criado e realizado com o objetivo de desenvolver a consciência ambiental, e o conhecimento aprofundado
sobre meio ambiente nos estudantes através de atividades relacionadas a temas que estão presentes no processo de
preservação ambiental, assim como criar e fortalecer espaços de debates na escola sobre os problemas ambientais,
estimular o trabalho coletivo e a criatividade dos estudantes inseridos no projeto. Pode-se alcançar uma educação
capaz de proporcionar ao discente a percepção crítica e reflexiva acerca de sua realidade e fazer com que ele além de
conhece-la  possa interagir nela e desenvolver uma postura ativa e autônoma em suas experiências cotidianas
(CALDEIRA et al, 2012).
Segundo Medeiros et al (2011, p.2) as instituições de ensino já estão conscientes que precisam trabalhar a problemática
ambiental e muitas iniciativas tem sido desenvolvidas em torno desta questão, para ele perante a problemática
ambiental uma possibilidade para se efetivar a Educação ambiental nas escolas seria através de projetos. Diante disso
cabe ao professor procurar articular a melhor forma de se trabalhar o tema ambiental de maneira que seus alunos
sintam-se estimulados a apreender conhecimentos. A terminologia projeto esta bastante difundida no ambiente escolar,
existindo projetos de educação ambiental em diferentes dimensões, a importância dos projetos esta em realiza-los como
uma nova narrativa pedagógica e metodológica capaz de formar o espirito critico e investigativo do aluno, de modo
também que esse caminho por projeto possa proporcionar maior aproximação entre o saber popular e o cientifico (
CALDEIRA et al, 2012).
O desenvolvimento de projetos são procedimentos que dizem respeito ao processo de dar forma a uma ideia que esta
no horizonte, favorecendo o ensino por compreensão, para desenvolvê-lo deve-se  partir de um tema ou problema do
interesse dos alunos iniciar um processo de pesquisa, selecionar fontes ( HERNANDEZ, 1998).  Os projetos em
educação ambiental podem ser excelentes recursos para o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar,
desde que o conhecimento esteja contextualizado com a sociedade e seja uma forma de intervenção na realidade
social, nesse aspecto poderão proporcionar o enriquecimento da prática docente e da aprendizagem discente que pode
ser mais significativa (CALDEIRA et al, 2012).
Para Diaz (1995):
Na Educação ambiental são três níveis de avaliação; aluno, professor e projetos educativos, quanto aos alunos devem
ser levadas em conta as mudanças de atitude e de manifestação da capacidade de analisar os problemas de tomar
decisões e intervir no meio ambiente, segundo o autor  a educação ambiental deve incidir favoravelmente nas relações
docente-discente merecendo também atenção.
Ao final do projeto, é interessante que seu resultado seja exposto publicamente, na forma de alguma atividade de
atuação no meio, isto é, de uso no âmbito coletivo (seja no interior da classe, no âmbito da escola ou da comunidade)
daquilo que foi produzido. Existem múltiplas possibilidades de projetos que visem resultados voltados para a vida
comunitária, tais como os que envolvem a questão do lixo, o desperdício, a necessidade de reciclagem e
reaproveitamento de materiais, a qualidade ambiental da comunidade, o que fazer em casa, na escola, no bairro, e que
podem ter resultados significativos na mudança de atitudes e práticas de todos os envolvidos, sendo o principal deles o
fato de que os alunos se vejam como verdadeiros cidadãos (BRASIL, 1998).
PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
 
              O projeto foi realizado em uma instituição da rede privada de ensino situada no município de Arapiraca- AL, a
instituição que engloba o ensino fundamental onde todos os alunos do 6° ao 9° ano que somam 120 alunos
participantes do projeto, este que foi dividido em etapas 3 etapas, desenvolvido num período de 3 meses (Abril, Maio e
Junho) do corrente ano.
              No primeiro momento foi trabalhado durante as aulas de Ciências, pesquisas e discursões sobre  temas da
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atualidade pertinentes ao Meio ambiente para que os alunos pudessem conhecer melhor os principais problemas
recorrentes relacionados a falta de conscientização das comunidades em geral e que a partir daí aflorasse o espírito
criativo para a produção de atividades que mostrasse de forma dinâmica a importância de tais temas, (sustentabilidade,
Reciclagem, Tipos de Poluição, Destino do Lixo, Reflorestamento e extinção).
              O segundo momento ou etapa do projeto ocorreu no dia 5 de junho (dia mundial do meio ambiente), onde todas
as turmas reuniram-se no pátio da escola para transmitirem uns aos outros informações sobre os temas estudados e
isso ocorreu através de apresentações, seguido de uma palestra sobre a situação ambiental do município, para que os
discentes conhecessem melhor a sua realidade e dessa forma pudesse contribuir com sua conservação. Para finalizar
num terceiro momento, depois de duas semanas da culminância do projeto foi aplicado aos alunos participantes um
questionário simples com questões de múltipla escolha para avaliar o grau de conscientização dos alunos na sua vida
cotidiana, assim como identificar se através do projeto eles puderam reconhecer e praticar ações que até então não
faziam.
 
RESULTADOS E DISCURSÃO
 
Educação sobre ou a cerca do ambiente compreende ações ou atividades educativas que tem como objetivo
proporcionar informações e formação sobre o meio ambiente e relações que se dão nele. As intenções educativas são
fundamentalmente de natureza cognitiva, visam o conhecimento de vários aspectos do ambiente (Tomazello e Ferreira
2001, p.201). Durante todo o processo de desenvolvimento do projeto na escola foi percebido o interesse dos alunos em
conhecer melhor os aspectos relacionados ao meio ambiente e o entusiasmo em se trabalhar através do projeto o tema
meio ambiente.
A educação ambiental é considerada inicialmente como uma preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de
conscientização, que seja capaz de chamar a atenção para a má distribuição do acesso aos recursos naturais assim
como ao seu esgotamento e em envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas (CARVALHO,
2006 p. 71).
Para identificar se a consciência ambiental dos alunos teria aumentada, se estes passaram a reconhecer ações de
preservação e a importância dos cuidados com o ambiente foi aplicado duas semanas depois da culminância do projeto
um questionário contendo cinco indagações referentes à suas práticas cotidianas no que se referia ao meio ambiente
primeiramente foi perguntado se eles já haviam trabalhado o tema meio ambiente através de projetos, cerca de 75% dos
alunos responderam que sim, que já haviam participado de projetos que tratavam da questão ambiental.
Para Seibert e Groenwald (2004, p.4), Os projetos de trabalho como forma de organização de conhecimentos escolares
proporcionam contextos que geram a necessidade e a possibilidade de conferirem significados, oportunizando uma
nova forma de fazer do professor, uma nova rotina da sala de aula possibilitando a construção de conceitos e o
desenvolvimento de procedimentos e atitudes.
 
A conscientização é o retomar reflexivo do movimento da constituição como existência, nesse movimento o homem se
constitui e se assume, ao reproduzir-se e produzir-se, a verdadeira educação é participação ativa neste fazer que o
homem se faz continuamente ( Fiori 1986 p.3).
Nos PCNs vemos que temas da atualidade, em contínuo desenvolvimento, exigem uma permanente atualização; e
fazê-lo junto com os alunos é uma excelente oportunidade para que eles vivenciem o desenvolvimento de
procedimentos elementares de pesquisa e construam na prática, formas de sistematização da informação, medidas,
considerações quantitativas, apresentação e discussão de resultados etc. O papel dos professores como orientadores
desse processo é de fundamental importância  ( BRASIL, 1998)
 
Outro questionamento feito aos alunos foi sobre o fato de se ter realizado a abordagem do tema de forma que todos se
reunissem  em um momento na escola para compartilhar conhecimentos, se eles gostaram de trabalhar o tema meio
ambiente em forma de projeto sendo consenso de todos a resposta positiva, pois segundo eles sentiram-se mais
estimulados e entusiasmados em fazer algo diferente na escola. Quando perguntados se costumavam ter um
comportamento que possibilitassem realizar ações que preservasse o meio ambiente em seu cotidiano antes do projeto
as resposta foram dividas cerca de 48% responderam que sim, 30% que não e 22% relataram que as vezes praticavam
alguma ação de preservação.
 Com relação a essa questão Silva (1996) diz que o comportamento corresponde as reações de um individuo num
determinado tempo ou lugar, enquanto que a atitude representa o modo de ser em uma situação e depende de fatores
individuais e sociais representando uma predisposição valorativa da pessoa da qual resulta a sua maneira de agir.
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A perspectiva ambiental deve remeter os alunos à reflexão sobre os problemas que afetam a sua vida, a de sua
comunidade, a de seu país e a do planeta. Para que essas informações os sensibilizem e provoquem o início de um
processo de mudança de comportamento, é preciso que o aprendizado seja significativo, isto é, os alunos possam
estabelecer ligações entre o que aprendem e a sua realidade cotidiana, e o que já conhecem ( BRASIL, 1998).
De acordo com os alunos estes passaram a sentirem-se mais estimulados em praticar ações de conservação ambiental
e ampliaram a conscientização da importância do meio ambiente bem cuidado depois do projeto. Um processo
educativo com enfoque em educação Ambiental passa pelos valores, emoções, conhecimentos, interpretações e
compreensões dos fenômenos ambientais como pelas mudanças de atitudes e hábitos (TOMAZELLO E FERREIRA,
2001).
Medeiros et al (2011 p. 2) diz que pode-se entender que a educação ambiental é um processo pelo qual o educando
começa a obter conhecimentos acerca das questões ambientais, onde ele passa a ter uma nova visão sobre o meio
ambiente, sendo assim um agente transformador em relação a conservação ambiental. O papel da educação é de
formar a consciência acerca da realidade demonstrando os mesmos caminhos percorridos até hoje, assim deve ser
traçada verdadeira ação pedagógica quando se trata de educação ambiental. Deste modo as escolas se torna um
espaço privilegiado para a educação ambiental, pois possibilita a realização de um trabalho sistematizado e planejado
(JONAS, 2006).
Finalizando o questionamento feito aos alunos foi pedido que eles destacassem os pontos positivos que tiveram durante
e depois da realização do projeto, as respostas foram muito diversificadas entre elas foi apontado à relevância da
palestra que esclarecer questões relacionadas ao ambiente local o qual estes estão inseridos, os temas trabalhados
durante o projeto também foram mencionados, a questão do estimulo a consciência ambiental, a reflexão sobre os
problemas recorrentes que não eram levados em conta e finalizando foi mencionado que através do projeto eles
sentiram-se mais entusiasmados e com a criatividade aflorada além de constatarem que o fato de ter se trabalhado
através de projetos com a junção de todos na escola trouxe muito mais significado,  por se tratar de um dia diferente na
escola.
Para Cuba (2010 p.29):
É consenso planetário a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente, sendo assim não há outro caminho
os indivíduos precisam ser conscientizados e para esta tomada de consciência se multiplicar a partir de gerações
presentes e passe para as futuras, se faz vital o trabalho de educação ambiental dentro e fora da escola, incluindo
projetos que envolvam os alunos, tornando-os multiplicadores de atitudes de sustentabilidade do ponto de vista
ambiental.
 
A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos conscientes aptos para decidirem e atuarem
na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, o bem estar de cada um e da sociedade, para isso
o professor precisa buscar junto com os discentes mais informações, com o objetivo de desenvolver neles uma postura
crítica diante da realidade ambiental e de construírem uma consciência global das questões relativas ao meio ambiente.
Desenvolver essa postura crítica é muito importante para os alunos, pois isso lhes permite reavaliar essas mesmas
informações, percebendo os vários determinantes da leitura, os valores a elas associados e aqueles trazidos de casa.
Isso os ajuda a agir com visão mais ampla e, portanto, mais segura ante a realidade que vivem ( BRASIL, 1998).
 

•  
Com todos os problemas que estão ocorrendo constantemente em nossa sociedade precisamos encontrar formas de
ameniza-los, como os que acontecem com os recursos naturais que estão sendo  deteriorados, desperdiçados sem o
mínimo de consciência pelos indivíduos, quando se fala em educação ambiental temos uma oportunidade de fazer com
que através da escola possamos estimular a conscientização dos alunos para que estes desenvolvam uma postura de
conservação e cuidados com as questões ambientais ao seu redor.
Uma maneira de fazer essa abordagem das questões ambientais na escola é através de projetos, que podem estimular
o espirito crítico e a curiosidade dos alunos sobre as questões ambientais, como foi possível identificar no projeto
realizado, onde os estudantes atuaram de maneira dinâmica e entusiasmada para apreender conhecimentos e
compartilha-los com seus colegas, isto porque segundo eles o projeto foi uma forma dinâmica e diferente de se trabalhar
o tema e que através dele passaram a ter mais atenção às questões de preservação dos recursos naturais o que antes
não acontecia.

A.  
B.  
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