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RESUMO

O trabalho apresenta a importância da Educação Ambiental no Ensino Fundamental visando o processo de
aprendizagem inicial para que se tenha sustentabilidade, respeito, educação e conhecimento, com intuito de que
sejam minimizados e revertidos riscos e degradações ambientais ocasionados pela ação humana. O artigo tem como
objetivo geral compreender a importância da educação Ambiental no Ensino Fundamental. O trabalho foi desenvolvido
metodologicamente a partir de um estudo de caráter exploratório – descritivo de natureza qualitativa, constituído
através de pesquisas bibliográficas para estabelecer uma discussão pertinente frente à temática. Como resultado, o
trabalho trouxe uma reflexão precisa sobre a necessidade dos docentes atuarem no ensino fundamental com a
educação ambiental e desempenhar com relevância estratégias pedagógicas que venham despertar o conhecimento
individual e coletivo de alunos e populações sobre o processo de degradação e preservação ambiental, fazendo com
que sejam futuros agentes transformadores contribuindo assim para um ambiente sustentável.
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ABSTRACT

The paper presents the importance of Environmental Education in Elementary Education, aiming at the initial learning
process so that sustainability, respect, education and knowledge can be minimized and the environmental risks and
degradations caused by human action are minimized and reversed. The objective of this article is to understand the
importance of environmental education in primary education. The work was developed methodologically based on an
exploratory - descriptive study of a qualitative nature, constituted through bibliographical research to establish a
pertinent discussion regarding the theme. As a result, the work brought an accurate reflection on the need of teachers
to work in primary education with environmental education and to play with relevance pedagogical strategies that will
awaken the individual and collective knowledge of students and populations about the process of degradation and
environmental preservation, making transforming them into contributing to a sustainable environment.

Keywords: Environmental Education. Elementary School. Sustainable. Pedagogical Strategies.

1. INTRODUÇÃO

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_da_educacao_ambiental_no_ensino_fundamental_almejan.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



O meio ambiente tem sofrido gradativamente modificações recorrentes a ação do homem, o processo de
regionalização com ações sociais, econômicas, culturais, políticas tem degradado o ambiente causando morte e a
escassez de ecossistemas. Mediante, trabalhar nas escolas a educação ambiental é pertinente para que cause no
outro valor, respeito, interesse e mudança com propósito de minimizar modificações ambientais.

A educação proporciona conhecimento e interesse sobre ambiente local desencadeia cuidado, respeito e métodos
capazes de reverter ações humanas a partir de uma visão crítica. Desta forma, é fundamental trabalhar a temática
Meio Ambiente no Ensino Fundamental como foco de atrair os alunos para que tenham o cuidar, sendo
responsabilidade de todos a desenvolver o equilíbrio sustentável e a diversidade como relata SILVA (2003, p.16).

Para tanto, esta pesquisa tem em ênfase a necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental nas Escolas de ensino
Fundamental para que seja construída uma sociedade sustentável, ética, justa e equilibrada com expõe AZEVEDO;
FERNANDES (2010, p.3).

A prática do docente é fundamental a gerenciar e proporcionar aos alunos do Ensino Fundamental futuros cidadãos
sustentáveis a partir da transmissão de conhecimento e saberes voltados ao caráter humano e meio ambiente
segundo os autores a cima.

O trabalho trata-se de uma análise literária sobre a importância da Educação Ambiental no Ensino Fundamental, de
maneira que será abordada a importância da escola, dos docentes e alunos com ênfase na sustentabilidade,
buscando compreender a educação infantil.

O artigo tem como objetivo geral compreender a importância da educação Ambiental no Ensino Fundamental. Os
objetivos específicos caracterizam-se em: compreender a necessidade do Ensino Fundamental para um futuro
sustentável; Mostrar a importância do docente no processo motivacional na educação ambiental; Analisar a
capacidade dos alunos no processo de aprendizado.

O trabalho foi desenvolvido metodologicamente a partir de um estudo de caráter exploratório – descritivo de natureza
qualitativa, constituído através de pesquisas bibliográficas para estabelecer uma discussão pertinente frente à
temática.

2. METODOLOGIA

2.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL

Diante da temática, é necessário que compreendamos a definição da Educação Ambiental (EA) pra que relacionemos
as ações humanas. Segundo MEDINA (2001) in ADAMS (2012) a EA consiste em causar reflexão, percepção, valores
as pessoas com intuito de que tenham uma posição respeitosa e sustentável, de conservação aos recursos naturais
para que obtenham qualidade de vida, excluindo a desigualdade, pobreza, fome que são fatores desencadeantes ao
desequilíbrio ambiental.

A Educação Ambiental vem alcançando seu espaço desde os anos 70, através de políticas e métodos pedagógicos
como relata LIMA (2009, p.3), atuando até hoje com práticas capazes de educar, mobilizar e gerar conhecimento.

No Brasil a Saúde Ambiental se constituiu a partir dos anos 70 e 80 havendo o envolvimento de setores sociais,
ambientais, ONU, UNESCO e outros órgãos responsáveis pelas elaborações de atividades educativas voltadas ao
Ambiente, à sustentabilidade, a preservação dos ecossistemas, os quais partiram através do ensino escolar com
envolvimento de educadores, alunos e movimentos sociais como cita LIMA (2009).

BRASIL (2008) relata que este período foi de grande avanço e conquista na Educação Ambiental Brasileira, com a
comemoração de duas décadas de conferências voltadas à temática mobilizando educadores a vivenciarem eventos,
a buscarem conhecimento, mobilizando a trabalharem o assunto sem desvalorização.

Apenas no ano de 1980 a Educação Ambiental obteve políticas públicas com a organização de movimentos sociais,
educadores e demais grupos a debater o tema, construindo legalmente o Programa Nacional de Educação Ambiental,
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em 1994 (reformulado em 2004), e a Lei Federal que define a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA (Lei
n. 9.795/1999), segundo LOUREIRO (2008).

Durante o período de 1988 com a constituição da Política Ambiental Brasileira, definições estratégicas e diretrizes
ambientais foram construídas sem a participação social, mas de forma centralizada como afirma LOUREIRO (2008).

Desta forma, é percebida a importância da inclusão Ambiental no meio social, de forma individual quanto coletiva com
propósito de desenvolver conhecimento, ações voltadas à prevenção e educação ambiental como cita o Art. 1 ° da Lei
N° 9.795 de27 de Abril de 1999.

“Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente,
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”.

Em relação ao Meio Ambiente, este envolve questões, políticas, socioeconômicas e culturais, metodologias, de
maneira que integra a ação do homem, o qual acarreta degradações ecossistêmicas decorrentes das desigualdades e
exclusões como afirma LIMA (2009).

Mediante, o processo de civilização tem sido o ponto chave para desencadear alterações ambientais e de forma
crescente como cita VIOLA (1987) in CHAVES; FARIAS (2005).

As alterações ambientais consistem na poluição das águas, mau uso do solo, clima, sendo problemas desafiadores e
reais, uma vez que ações sobre o meio ambiente surgiram antes de tudo de fatores de riscos relevantes como falta de
condições, desigualdade, fome e má adaptação como relata CHAVES; FARIAS (2005).

Analisando os fatores que influenciam ao acometimento do meio ambiente, é percebido o quanto a educação
Ambiental é necessária a intervir e minimizar a ação humana sobre a vida do Planeta segundo GARRIDO,
MEIRELLES (2014).

A educação ambiental surgiu com o propósito de educar, de desenvolver a sustentabilidade, valor, com intuito de que
a sociedade perceba os diversos desequilíbrios, causando reflexões e soluções sobre a temática como cita LIMA
(2009).

Quanto à necessidade de maior profundidade em relação à educação ambiental, pode-se
basear nas palavras de Dias, as quais dizem que a “Educação ambiental pretende
desenvolver o conhecimento, compreensão, habilidades, motivação, para adquirir valores,
mentalidades, atitudes necessários pra lidar com questões e problemas ambientais e
consequentemente encontrar soluções sustentáveis” (DIAS, 2000 apud KNORST, 2010 p.
134).

Quando se fala em Educação essa consiste em um processo hierarquizado, de planejamento, organização e ações
voltadas ao ensino, com ênfase em gerar conhecimento, aprendizagem a aquele que é inserido. Mediante, a
Educação Ambiental inserida no ensino Fundamental envolve todo esse ciclo, com intuito de causar no aluno valor e
cuidado segundo LIMA (2009).

Para o processo educativo no Brasil, são necessários métodos pedagógicos de ensino capazes de educar e formar
uma ideia construtiva sobre a temática ao indivíduo ou coletivo, fazendo com que pensem e reflitam sobre os atos
para que nasça o processo de mudança em ênfase ao meio ambiente como cita JUNQUEIRA (2001).

Em relação ao Meio Ambiente, Paulo Freire (2005) cita sobre a importância da educação como processo de
transformação social, uma vez que a palavra educar vem do grego que significa Paideia, sendo necessário trabalhar o
processo individualmente e em coletivo com ênfase em construir, gerar mudanças e conhecer para seja possível
reverter crises ambientais com expõe GARRIDO; MEIRELLES (2014).

Desta forma SORRENTINO, TRAJBER, JUNIOR (2005) citam que para se trabalhar a educação ambiental é
fundamental exercer o modelo de transformação, de mudança, a fim de que seja estabelecido o novo no âmbito
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educacional quanto político e social, havendo uma mudança coletiva.

BRASIL (2008) trás reflexões sobre a Educação Ambiental no Brasil com ações educadoras voltadas a docentes,
alunos, pesquisadores ampliando o Meio Ambiente no método educacional e particular com objetivo de produzir mais
e desperdiçar menos os recursos naturais.

2.2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL

A política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) trás a partir da Lei 9.394, de 20/12/1996 a importância e objetivo
da EA no Ensino Fundamental que consiste basicamente em formar e gerar conhecimentos sobre a natureza, com
propósito de tornarem futuros agentes sustentáveis segundo o Ministério da Educação.

“(...) ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: (...) II – a compreensão do
ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a
sociedade”.

A UNESCO, nos trás a definição da educação ambiental com ênfase de entendermos a sua relação com a educação
Fundamental, assim, este ensino garante a criança e a sociedade entendimento sobre o meio ambientem, de forma
que saiba usufruir de seus recursos, evitando a degradação, a população, mas sobre tudo causando a prevenção
segundo a UNESCO (2005) in MEDEIROS et al, 2011.

Trabalhar a EA nas séries iniciais é desafiador e ao mesmo tempo uma estratégia fundamental do sistema
educacional, moldando hábitos e causando a junção do ensino com a educação, moldando hábitos, melhorando o
planeta quanto à qualidade de vida como afirma MEDEIROS et al. (2011).

Segundo o autor, no ensino Fundamental o educando passa pelo processo de aprendizagem, de conhecimento sobre
o Meio Ambiente, obtendo saber sobre as práticas preventivas, de cuidado, obtendo uma visão transformadora e
sustentável, o que é importante para que a partir disto a sociedade engaje-se, se preocupe, seja consciente e observe
seus atos em relação ao Planeta.

MEDINA (2002) revela que a EA consiste em um novo paradigma que ocasiona transformação, novo pensar e agir
quanto às crises ambientais ocasionadas pela própria ação humana, levando-o a moldar os hábitos de vida.

Para isso a escola precisa trabalhar de forma estratégica e pedagógica, ações e práticas voltadas ao campo da
realidade com objetivo de que o aluno interaja averiguando formas preventivas e de conservação ambiental
envolvendo alunos e professores como expõe MEDEIROS et al. (2011).

NETO; AMARAL (2011) cita sobre a necessidade de obter uma visão socioambiental, observando a natureza e o
homem de forma holística, a serem desenvolvidas estratégias educativas que puncionam dar valor, cuidado sobre a
natureza, excluindo a ideia de dominação.

A ação do homem no processo de dominação é crescente e antiga, por essa logística surgiu à necessidade de
trabalhar nas escolas a educação ambiental gerando uma reavaliação sobre os problemas naturais como relata
MARTINHO; TALAMONI (2007).

O maior objetivo da EA consiste em formar cidadãos conscientes, devendo ser trabalhado diariamente ações voltadas
à prevenção e a devastação com intuito de que sejam conhecidas as duas realidades para que obtenham uma opinião
crítica sobre o tema como afirma BRASIL (2001).

Desta forma percebemos a necessidade de os docentes trabalharem com os alunos ideias estratégicas relacionadas à
natureza para que aprendam e sejam conscientes quanto as mudança de atitudes, hábitos e práticas a proteger o
meio ambiente como expõe KNORST (2010).

O trabalho em campo desempenha o aluno levando-o a conhecer a realidade do espaço local e a conduta do homem
sobre a natureza, assim, BARBOZA; BRASIL; CONCEIÇÃO (2016) cita o registro de problemas ambientais através de
fotografias envolvendo o aluno sua percepção sobre o Meio ambiente.
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MARTINHO; TALAMONI (2007) trazem como método estratégia para ensino fundamental a importância de os
professores desenvolverem confronto de ideias em relação ao meio ambiente com intuito de instigar o aluno a
questionamento, a reflexão sobre os diversos problemas e de conservação ambiental, mantendo a conduta do ensino
eficaz frente às práticas educativas visando à importância do meio ambiente para sobrevivência humano e de seu
ecossistema.

Pensando na qualidade de vida humana, é primordial que se perceba o meio ambiente a garantir sua existência e o
meio que se vive. Nesse contexto, a educação faz com que o aluno relacione sua vida pessoal e coletiva com o meio
ambiente garantindo maior aprendizado e transformação segundo BRASIL (2001).

A educação básica é essencial para formação do indivíduo a garantir a compreensão de direitos e deveres em relação
ao meio ambiente, sendo as escolas importantes para sociedade e sua formação. Mediante, a EA no ensino
Fundamental contribui para que o aluno cresça e se desenvolva com uma formação responsável, crítica, respeitosa
como cita KNORST (2010).

Em relação ao ensino fundamental, VEIGA; AMORIM; BLACO (2003) discorrem que é necessário produzir insumos a
avaliar qualidade do ensino, aprendizagem e seus resultados através de indicadores que tem como objetivo analisar a
presença da EA.

“(...) a cobertura da EA tem aumentado no Brasil de 71,7% em 2001 para 94,9% em 2004, experimentando assim uma
taxa de crescimento, no que diz respeito à cobertura, de 32,4% no período sob análise”.

O processo de ensino fundamental em relação à educação parte de estratégias voltadas ao ambiente com sistema
sustentável, de preservação, cuidado, onde o professor e o aluno tendem a trabalhar com uma complexa reflexão a
perceber e analisar objetivos e planos de ações controlando os recursos naturais que são precisos a existência
humana.

Autores apontam que a mudança é fundamental a inovar pensamentos e atitudes em relação ao meio ambiente, o
homem e sustentabilidade, uma vez que estes são interligados para melhor qualidade de vida e para obter esse
resultado a sociedade precisa ser informada, conscientizada com objetivo de serem cidadãos sustentáveis segundo
KONDRAT, MACIEL (2013).

2.3. FORMAÇÃO DOS DOCENTES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental vem crescendo com passar do tempo nos ensinos de educação, surgindo à necessidade de os
professores serem capacitados através de cursos de formação com objetivo de desenvolverem estratégias de ensino
a alunos do fundamental como expõe BONOTTO (2005).

A inclusão da EA no ensino fundamental ocasiona tanto nos professores como alunos a inovação, além de ser um
sujeito que aprende e que busca novos conhecimentos. Assim, ambos são aprendizes no campo educacional e
ambiental em que renovam seus conhecimentos, seus ideais promovendo a sustentabilidade com o trabalho em
equipe a garantir melhor qualidade com base no ensino-aprendizagem segundo MEDINA (2002).

Os docentes atuam elaborando propostas a respeito da EA, os quais são relacionados os seus conhecimentos,
formação e política pública, de forma interdisciplinar a construir uma sociedade responsável e sustentável com cita
BONOTTO (2005).

No sistema educacional o professor é o elemento chave para desenvolver regras e teorias, atua de forma flexível a
interagir a causar o aprendizado e a constituir a formação frente à EA, segundo Mizukami (2000) in BONOTTO (2005).

Para a atuação do docente nas práticas de EA, este deve compreender as Diretrizes para que obtenham um
significante desempenho, os quais partem da ética, crítica, direito, cidadania, com intuito de que os objetivos da EA
sejam alcançados como afirma ADAMS (2012).

A formação do docente sobre a EA consiste em valores, no saber, na ética, na participação social e na elaboração de
políticas, sendo desenvolvida de forma integrada a vida socioeconômica e cultural para melhor aprimoramento
educacional como afirma FERREIRA; ROSSO (2009).
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De acordo com Medina (2001) a formação voltada a EA necessária ao professor está
relacionada a processos de construção e reconstrução de conhecimentos, valores, a partir
do contexto escolar, das suas disciplinas, da organização do trabalho docente, percebendo
as relações complexas que aí se estabelecem. (FERRREIRA; ROSSO, 2009).

Da mesma forma que a EA molda o saber social, esta também desconstrói e estimula as mudanças de hábitos, os
quais são vivenciados no ambiente escolar, no âmbito socioeconômico, cultural, de maneira que o indivíduo reconstrói
seus hábitos, excluindo aqueles que acometem o meio ambiente com relata ADAMS (2012).

Em relevância ao Meio Ambiente, o professor desenvolve uma visão ampla ao tema com intuito de trabalhar fatores de
risco, o ecossistema e anexos, sendo o docente crítico com uma ampla percepção e sensibilidade como trás
GADOTTI (2000) in FERREIRA; ROSSO (2009).

Para melhorar os problemas ambientais a conscientização é o ponto de partida como discorrem os professores. A
conscientização consiste na preservação daquilo que existe no meio ambiente, em que o ser humano atua com
respeito, com valor sobre as diferenças e moldando os hábitos de vida, os quais são trabalhados no ambiente escolar,
focando no equilíbrio ambiental e na redução de acometimento a natureza como discorre KNORST (2010).

As reuniões pedagógicas são precisas para o desenvolvimento de atividades que torne o professor imponderado com
ênfase as diretrizes da EA, com debate de documentos, dinâmicas e pesquisas voltadas a reciclagem, cidadania,
biodiversidade como trás ADAMS (2012).

Para legalizar a educação ambiental no sistema educacional Brasileiro a LEI N° 9.795/99 surgiu com objetivo de que
os docentes aprofundem seus conhecimentos e prestem uma educação interdisciplinar em todos os níveis
educacionais, o qual parte desde o ensino fundamental com relevância no tema ate o superior a instituir no aluno o
respeito para com a natureza, a conscientizar com relata ADAMS (2012).

Esse sistema educacional propõe melhor qualidade de vida à população envolvida, uma vez que trazem em si novos
valores, mudanças de hábitos, respeito, conhecimento, ética, proporcionando equilíbrio ambiental ao presente e as
gerações futuras como relata MEDINA (2002).

É importante salientar o quanto o meio ambiente é primordial a existência humana, a qualidade de vida; em relação ao
ensino educacional, este continua sendo o melhor lugar a formar pessoas conhecedoras e conscientes do processo
de prevenção e degradação como expõe FERREIRA, PEREIRA, BORGES (2013).

Nesse sentido, o professor atua através de métodos pedagógicos a levar conhecimento, ética, valor, fazendo
despertar no aluno respeito, sensibilidade, aprendizado sobre o Meio Ambiente a ser moldada a cuidar, preservar
como discorre FERREIRA, PERREIRA, BORGES (2013).

Em analise, a atuação do professor é essencial para orientar sobre o desenvolvimento sustentável, tendo o homem à
obrigação de proteger e melhorar o ambiente, bem como o direito de viver em boas condições e qualidade de vida
segundo CNUMAH (1972) in BARBIERI, SILVA (2011).

É possível analisar o processo de aprendizagem a partir do conhecimento oferecido, da troca de saberes e
envolvimento ocasionando mudança e envolvimento sustentável através de estratégias de motivação, interação
vivenciada pelo aluno, estabelecendo uma visão interdisciplinar, holística como cita JACOB (2003).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em análise foi percebido a importância da EA no Ensino Fundamental bem como a necessidade dos docentes no
processo de aprendizagem dos futuros agentes inovadores em relação à sustentabilidade.

Ao contexto, a EA constitui-se a partir de políticas voltadas a preservação ambiental, em que o homem obtém o dever
de cuidar, respeitar, preservar e a direito de usufruir sem causar modificações, em boa qualidade e bem estar, uma
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vez que estão interligados a garantir a qualidade e a sobrevivência humana.

A EA no Ensino fundamental tem objetivo de atrair o aluno a ter responsabilidade, ética, desenvolvimento,
conhecimento, saber, percepção e reflexão sobre o tema, com propósito de que modifique hábitos, instigando também
a sociedade e espaço que é inserido.

Quanto ao ensino educacional é essencial o planejamento de estratégias a envolver o docente e aluno em uma ideia
crítica e de preservação ambiental voltada ao campo da realidade com questionamentos, reflexões que estimule e
resulte na formação pessoal e no aprendizado.

Outro ponto analisado consiste na ação do homem que é resultante da poluição, queimada, desmatamento, sendo
responsável pela degradação ambiental, modificando o ecossistema e ocasionando risco a sua própria sobrevivência,
contudo, a EA tem o intuito de formar precocemente, desde as series iniciais alunos capazes de moldar a história
ambiental com ações sustentáveis

ADAMS; Berenice Gehlen. A importância da lei 9.795/99 e das diretrizes curriculares nacionais da educação
ambiental para docentes. Monografias Ambientais. REMOA/UFSM, 2012.

AZEVEDO, Denilson Santos de; FERNANDES, Kalina Ligia Ferreira. Educação Ambiental na Escola: um estudo
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http://www.ufjf.br/revistaedufoco/files/2011/10/Artigo-05-14.2.pdf

BARBIERI, José Carlos; SILVA, Dirceu da. Desenvolvimento sustentável e educação ambiental: uma trajetória
comum com muitos desafios. REV. ADM. MACKENZIE, V. 12, N. 3, Edição Especial • SÃO PAULO, SP •
MAIO/JUN. 2011.

BARBOSA, Luciana Arantes Silva; BRASIL, Davi do Socorro Barro; CONCEIÇÃO, Gyselle dos santos. Percepção
ambiental dos alunos do 6° e do 9° anos de uma escola pública municipal de Redenção, Estado do Pará, Brasil.
Rev Pan-Amaz Saude v.7 n.4 Ananindeua dic. 2016.

BONOTTO, Dalva Maria Bianchini. Formação docente em educação ambiental utilizando técnicas proletivas.
Instituto de Biociências - Universidade Estadual Paulista de Rio Claro. Paidéia, 2005.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental. Departamento de
Educação Ambiental. Os diferentes Matizes de Educação Ambiental no Brasil: 1997-2007. Brasília, DF: MMA,
2008.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares
nacionais: meio Ambiente e saúde. 3. ed. Brasília: SEF, 2001.

CHAVES, André Loureiro; FARIAS, Maria Eloísa. MEIO AMBIENTE, ESCOLA E A FORMAÇÃO DOS
PROFESSORES. Ciência & Educação, v. 11, n. 1, p. 63-71, 2005.

FERREIRA, José Edilson; PEREIRA, Saulo Gonçalves; BORGES, Daniela Cristina Silva. A Importância da
Educação Ambiental no Ensino Fundamental. Revista Brasileira de Educação e Cultura, 2013.

FERREIRA, Adriana Ribeiro & ROSSO, Ademir José. Educação ambiental na escola: a visão dos professores e
professoras de ciências e biologia acerca da Formação Necessária. Seminário Internacional “Experiências de

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_da_educacao_ambiental_no_ensino_fundamental_almejan.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.7-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



agendas 21: Os desafios de nosso tempo”. Ponta-Grossa-PR, 2009.

GARRIDO Luciana dos Santos; MEIRELLES Rosane Moreira Silva de. Percepção sobre meio ambiente por alunos
das séries iniciais do Ensino Fundamental: considerações à luz de Marx e de Paulo Freire. Ciênc. Educ., Bauru,
v. 20, n. 3, p. 671-6.85, 2014.

JACOB, Pedro. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CIDADANIA E SUSTENTABILIDADE. Cadernos de Pesquisa, n. 118,
março/ 2003 Cadernos de Pesquisa, n. 118, p. 189-205, março/ 2003.

JUNQUEIRA, Kellen. Avaliando a Educação Ambiental no Brasil: materiais audiovisuais. Ambient. soc. no.8
Campinas Jan./June 2001. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S1414-753X2001000800010

KNORST, Patricia Andréa Rauber. Educação ambiental: um desafio para as unidades escolares. Unoesc &
Ciência – ACHS, Joaçaba, v. 1, n. 2, p. 131-138, jul./dez. 2010.

KONDRAT, Hebert; MACIEL Maria Delourdes. Educação ambiental para a escola básica: contribuições para o
desenvolvimento da cidadania e da sustentabilidade. Rev. Bras. Educ. vol.18 n.55 Rio de Janeiro Oct./Dec. 2013.

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação ambiental crítica: do sócio ambientalismo às sociedades
sustentáveis. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.35, n.1, p. 145-163, jan./abr. 2009.

Lei N° 9.795 de27 de Abril de 1999. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfmcodlegi=321

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Educação Ambiental no Brasil. Salto para o Futuro. Ano XVIII boletim 01 - Março
de 2008.

MARTINHO, Luciana Rodrigues; TALAMONI Jandira Liria Biscalquini. Representações Sobre Meio Ambiente de
Alunos Da Quarta Série Do Ensino Fundamental. Ciência & Educação, v. 13, n. 1, p. 1-13, 2007.

MEDEIROS, Aurélia Barbosa de. et al. A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais.
Revista Faculdade Montes Belos, v. 4, n. 1, set. 2011.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade Diretoria de
Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania Coordenação-Geral de Educação Ambiental. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao13.pdf

NETO, Ana Lucia Gomes Cavalcanti; AMARAL, Edenia Maria Ribeiro do. Ensino de ciências e educação ambiental
no nível fundamental: análise de algumas estratégias didáticas. Ciênc. educ. (Bauru) vol.17 no.1 Bauru 2011

SILVA, ngela dos Santos Maia Nogueira da. Um Olhar sobre a Educação Ambiental no Ensino Médio: Praticar a
Teoria, Refletir a Prática. Florianópolis, 2003. Disponível em:
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Biologia/Dissertacao/um_olhar.pdf

SORRENTINO, Marcos; TRAJBER, Rachel, JUNIOR, Luiz Antonio Ferraro. Educação ambiental como política
pública. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 285-299, maio/ago. 2005.

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_da_educacao_ambiental_no_ensino_fundamental_almejan.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



VEIGA Alinne; AMORIM, Érica; BLANCO, Mauricio. Um Retrato da Presença da Educação Ambiental no Ensino
Fundamental Brasileiro: o percurso de um processo acelerado de expansão. – Brasília: Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2005.

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_importancia_da_educacao_ambiental_no_ensino_fundamental_almejan.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


