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RESUMO 

 
 
A Educação ambiental é um processo utilizado para conservar o meio ambiente 
através de modelos de desenvolvimento alternativos e sustentáveis. Ela pode ocorrer 
em duas modalidades: formal e não formal. Tendo em vista essa definição, o objetivo 
deste trabalho foi proporcionar uma educação ambiental de qualidade e incentivar as 
crianças a valorizarem o meio ambiente e desenvolverem atitudes que conservem e 
preservem o ambiente em que vivem de forma a garantir que elas mesmas e futuras 
gerações possam usufruir deste meio ambiente. Sua realização se deu junto à escola 
municipal Henrique da Silva Prado através da realização de atividades práticas para 
os alunos do 1°, 2° e 3° ano do ensino básico e da verificação do aprendizado de cada 
atividade realizada através de questionários. O trabalho desenvolvido junto à escola 
foi bem sucedido, pois as crianças entenderam quais atitudes devem ser tomadas 
para a conservação do meio ambiente. Através do questionário aplicado aos 
professores verificou-se mudanças e melhorias na aprendizagem dos alunos e nas 
atitudes relacionadas ao meio ambiente. Com isso, conclui-se que realmente a 
educação ambiental deve ser desenvolvida nas unidades escolares, pois a 
sensibilização dessas crianças é uma espécie de semente a ser plantada e que deve 
ser regada através da continuidade das vivências ambientais e informações a ela 
transmitidas que as motivem a preservar e conservar o meio ambiente. 
 
Palavras-chaves: crianças, sustentabilidade, meio ambiente. 
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ABSTRACT 
 
 

Environmental education is a process used to conserve the environment through 
alternative and sustainable development models. It can occur in two ways: formal and 
informal. Considering this definition, this work objective was to provide a good quality 
environmental education and encourage children to value the environment developing 
conservation and preservation attitudes in the place they live to ensure that future 
generations will have access to this environment. It was developed in the municipal 
school Henrique da Silva Prado by carrying out practical activities for students of 1st, 
2nd and 3rd year of primary education and learning verification of each activity using 
questionnaires. The work developed in the school was successful because the children 
understood what actions should be taken to conserve the environment. Through the 
questionnaire answered by the teachers it was verified that students’ attitudes and 
learning about environment had been improved. Thus, we conclude that the 
environmental education should really be developed at schools, as these children 
awareness is a kind of seed to be planted and to be watered through the environmental 
experiences continuity and information transmitted to motivate them to preserve and 
conserve the environment. 
 
Keywords : children, sustainability, environment . 
  



9 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1. Imagens apresentada na pergunta 1. .............................................. 18 

Figura 2. Imagens das questões 6,7,8,9,10 e 11. ........................................... 19 
Figura 3. Respostas do primeiro questionário ................................................ 20 
Figura 4. Filme em sala “O Lorax: Em busca da trúfula perdida”. ................... 21 
Figura 5. Filme em sala " Wall-E" ................................................................... 22 
Figura 6. Construção do Puff de garrafas PET. .............................................. 23 

Figura 7. Alunas sentadas no puff de garrafas PET. ...................................... 24 
Figura 8. Palestra sobre educação ambiental. ................................................ 24 
Figura 9. Imagens apresentadas no 2º questionário. ...................................... 25 
Figura 10. Resultados do 2º questionário. ...................................................... 26 
Figura 11. Alunos brincando com brinquedo feito com garrafas pet. .............. 26 

Figura 12. Local e estrutura da Horta ............................................................. 27 
Figura 13. Local e estrutura do jardim. ........................................................... 28 

Figura 14. Atitude correta com relação ao meio ambiente. ............................. 29 
Figura 15. Atitude incorreta com relação ao meio ambiente. .......................... 29 
Figura 16. Atitude correta com relação ao meio ambiente. ............................. 31 
Figura 17. Atitudes socioambientais que tiveram melhoria na observação dos 

professores. ............................................................................................................... 31 
Figura 18. Notas dos professores. .................................................................. 32 

 



SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................ 11 

2. REVISÃO DE LITERATURA ....................................................................... 12 

3. METODOLOGIA ......................................................................................... 16 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO .................................................................. 18 

5. CONCLUSÃO ............................................................................................. 33 

6. REFERÊNCIAS .......................................................................................... 34 

7. APÊNDICE ................................................................................................. 36 

8.ANEXOS ...................................................................................................... 42 

 

 



11 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os problemas ambientais são antigos, já a preocupação com questões 

ambientais é um pouco mais recente o que impulsiona o desenvolvimento e ações 

que resolvam ou minimizem os problemas relacionados ao meio ambiente. Como 

forma de auxiliar na conservação e sustentabilidade do meio ambiente, programas de 

educação ambiental vem sendo elaborados como ferramenta que poderá ser utilizada 

em diferentes locais, sendo estes: escolas, empresas, etc. 

Nas escolas é possível desenvolver projetos com temática ambiental 

envolvendo várias disciplinas, sendo a educação ambiental um tema transversal a ser 

trabalhado. Assim, ainda que não haja uma disciplina específica, o tema deve 

aparecer de forma multidisciplinar. 

A Educação ambiental é um processo utilizado para conservar o meio 

ambiente através de modelos de desenvolvimento alternativos e sustentáveis, com 

objetivo de preservar e manter o ambiente em que vivemos. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) Lei no 

9.795/99 (BRASIL, 1999), a educação ambiental envolve a promoção de processos 

pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, conhecimentos, 

habilidades e atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade socioambiental e 

a melhoria da qualidade de vida, incluindo a educação ambiental formal e não-formal. 

Partindo do pressuposto que a formação educacional de uma pessoa se inicia 

na infância, e que ao ser estimulada uma criança desenvolverá habilidades motoras, 

mentais e sociais que servirão para vida toda. Este trabalho foi realizado junto à escola 

municipal Henrique da Silva Prado e teve como objetivo geral contribuir para a 

implantação do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) através da Resolução 

CD/FNDE n° 18, de 21 de maio de 2013 e realização de atividades de percepção 

ambiental, buscando orientar os alunos sobre a importância da sustentabilidade 

através de demonstrações práticas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

Atualmente problemas ambientais como desmatamentos, poluição das águas, 

solos e ar, tem sido cada vez mais frequente devido a diversos fatores como a política 

econômica baseada no sistema capitalista de produção e intenso consumo, o 

crescimento exponencial da população humana, bem como o crescimento 

desordenado das cidades. 

Enquanto estes problemas foram intensificados principalmente deste a 

revolução industrial, somente recentemente na década de 70, os governos 

começaram a discutir o paradoxo entre crescimento econômico e uso da natureza 

fornecedora de matéria prima e receptora de rejeitos provenientes do sistema de 

produção. Assim, governos Federal, estadual e municipal vêm criando ações, ainda 

tímidas para tentar minimizar esses impactos ambientais por meio de leis, planos e 

normas de modo a melhorar o bem estar físico, mental, psicológico, emocional, saúde, 

lazer e educação da população. 

De acordo com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), Art. 225. “Todos têm 

direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

A lei nº 9.985 (BRASIL, 2000) traz em seu artigo 2º inciso II a definição de 

conservação onde descreve “conservação da natureza é o manejo do uso humano da 

natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a 

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 

benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de 

satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a 

sobrevivência dos seres vivos em geral”; neste mesmo artigo no inciso V relata que 

preservação é “o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam a 

proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção 

dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais”. 

Uma das políticas geradas pelo Governo foi a inserção da Educação Ambiental 

nos parâmetros curriculares através da Lei nº 9.795/99 (BRASIL, 1999) e o PDDE que 

visa à melhoria da qualidade de ensino e a promoção da sustentabilidade 

socioambiental nas unidades escolares. 

O conceito de educação ambiental tem inúmeras interpretações e segundo a 
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SEMASP (1999), esses conceitos são: Educação ambiental é a preparação de 

pessoas para sua vida enquanto membros da biosfera; educação ambiental é o 

aprendizado para compreender, apreciar, saber lidar e manter os sistemas ambientais 

na sua totalidade; educação ambiental significa aprender a ver o quadro global que 

cerca um problema específico – sua história, seus valores, percepções, fatores 

econômicos e tecnológicos, e os processos naturais ou artificiais que o causam e que 

sugerem ações para saná-lo; educação ambiental é a aprendizagem de como 

gerenciar e melhorar as relações entre a sociedade humana e o ambiente, de modo 

integrado e sustentável; a educação ambiental significa aprender a empregar novas 

tecnologias, aumentar a produtividade, evitar desastres ambientais, minorar os danos 

existentes, conhecer e utilizar novas oportunidades e tomar decisões acertadas. 

“A Educação ambiental (...) não está vinculada à transmissão de 
conhecimentos sobre a natureza, mas sim à possibilidade de ampliação da 
participação política dos cidadãos. Nela está inserida a busca da 
consolidação da democracia, a solução dos problemas ambientais e uma 
melhor qualidade de vida para todos”. (REIGOTA, 2006, apud MATOS, 2009). 
 

Para Dias (2004) “A educação ambiental pode ser aplicada de diferentes 

maneiras, mas com um único objetivo o de construir valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente”. 

De acordo com a Lei nº 9.795/99, que estabelece pela PNEA, afirma, em seu 

artigo 2º, que “a educação ambiental é um componente essencial e permanente na 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. O artigo 3º, 

inciso II, complementa a ideia ao prescrever que cabe às “instituições educativas 

promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais 

que desenvolvem”. 

Com a grande preocupação com o futuro da humanidade, no contexto 

ambiental, o governo brasileiro está disponibilizando o PDDE, a escolas públicas 

municipais, estaduais e distritais que possuam alunos matriculados na educação 

básica. Esse programa tem a finalidade de favorecer a melhoria da qualidade de 

ensino e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas unidades escolares e 

auxiliar a implantação foi criado o Manual Escolas Sustentáveis, que servirá de 

material de orientação operacional para apoiar a implementação da Resolução 

CD/FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no 18, de 21 de maio 

de 2013, que destina recursos financeiros, nos moldes operacionais do PDDE.  
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Com o respaldo da lei a realização dos programas governamentais tanto 

estaduais ou municipais na área da educação ambiental se terna mais eficiente e 

facilita o trabalho nas escolas. O ambiente escolar tem grande importância na 

formação da criança, sendo uma das bases para uma boa educação e formação do 

caráter. 

Segundo Queiroz (2003), criança é um ser humano que possui pouca idade e 

que se encontra no processo da infância, por essa razão possui características, 

necessidades e especificidades diferentes de um ser humano adulto. 

O desenvolvimento neste período depende das oportunidades que lhes forem 

oferecidas. A escola proporciona a educação, portanto, também é responsável pela 

sociedade, a educação ambiental é uma forma envolvente de se educar, por meio de 

um processo participativo onde busca despertar no aluno uma consciência ambiental 

crítica (SANTOS, 2007). Trabalhando com as crianças de forma correta com 

Educação Ambiental, ela se tornará um adulto com uma consciência ampliada e crítica 

para as problemáticas sobre o meio ambiente e sabendo da importância e deveres 

que ela possui sobre esta situação. 

O grande desafio de um projeto de educação ambiental é incentivar os 

educadores a desenvolver atividades, não só em uma data específica, mas sim em 

todo o ano letivo.  

Segundo Meirelles & Santos (2005):  

“A educação ambiental, e uma atividade que não pode ser percebida 

como mero desenvolvimento de “brincadeiras” com crianças e promoção de 

eventos em datas comemorativas ao meio ambiente. Na verdade, as 

chamadas brincadeiras e os eventos são parte de um processo de construção 

de conhecimento que tem o objetivo de levar a uma mudança de atitude. O 

trabalho lúdico e reflexivo e dinâmico e respeita o saber anterior das pessoas 

envolvidas”. 

 

A vantagem de ensinar as crianças sobre a educação ambiental e seus 

problemas ambientais, é que mais precocemente elas irão aprender a necessidade 

de se cuidar e preservar o meio ambiente, para um futuro em que haja melhor 

equilíbrio entre o homem e a natureza e o uso de seus recursos naturais (SILVA & 

SOUZA, 2014). 

Trabalhar com sustentabilidade é plantar no presente ações e medidas que 

garantam a subsistência de futuras gerações, é despertar nas crianças um interesse 
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por assuntos referente à educação ambiental contribuindo para formação de adultos 

responsáveis pelo meio ambiente. É semear a consciência de que é importante e 

necessária à conservação do ambiente que vivemos, pois, só assim a qualidade de 

vida e a existência de um ambiente melhor estarão garantidas. 

Diante disso, verificou-se a necessidade de incentivar a educação ambiental na 

unidade escolar de forma efetiva através da implantação de atividades que agucem o 

interesse dos alunos com a questão ambiental e auxiliar na implementação do 

programa do Governo Federal “Escola Sustentável” com o objetivo de proporcionar 

uma educação ambiental de qualidade e incentivar as crianças a valorizarem o meio 

ambiente e desenvolverem atitudes que conservem e preservem o ambiente em que 

vivem de forma a garantir que elas mesmas e futuras gerações possam usufruir deste 

meio ambiente sem que o destrua. 
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3. METODOLOGIA 
 

Em agosto de 2014 procuramos a diretora da unidade escolar Henrique da Silva 

Prado para expor os objetivos do presente trabalho e elaborar o plano de atividades, 

neste mesmo mês se firmou o compromisso através de um ofício. As atividades foram 

realizadas entre os meses de setembro a novembro de 2014. A unidade escolar de 

realização dos trabalhos, situada na cidade de Cuiabá – MT, rua Castro Alves, bairro 

Areão, possui 20 anos de fundação e tem seu nome em homenagem a um morador 

antigo do bairro.  

Atualmente a unidade possui como gestora a Sr.ª Edenilza Terezinha de 

Moraes (2014 – 2016), funciona no período matutino e vespertino, além de possuir 

diferentes projetos relacionados à educação, dentre eles o programa do governo 

Educa Mais. Conta com aproximadamente 55 funcionários, dentre estes professores, 

equipe de apoio (Técnico em Nutrição Escolar, Técnico em Desenvolvimento Infantil 

e Técnico em Manutenção e Infraestrutura), equipe gestora e funcionários dos 

projetos. 

A Instituição conta com aproximadamente 300 alunos de educação infantil até 

3º ano do ensino básico. 

 A percepção ambiental foi avaliada através de uma conversa participativa com 

todos os alunos do período matutino da unidade escolar, com o objetivo de despertar 

o interesse dos alunos pelo assunto e avaliar o conhecimento destes quanto à 

educação ambiental e sustentabilidade. Para isso, no dia 12 de setembro de 2014, foi 

realizada a aplicação de um questionário com os alunos através da demonstração de 

imagens no programa Power Point. Os alunos opinaram e a manifestação deles foi 

anotada e serviu como base para avaliação do nível de conhecimento ambiental dos 

mesmos. (Apêndice 1). 

As atividades sobre vivências ambientais foram desenvolvidas efetivamente 

com alunos do 1°, 2° e 3° ano do ensino básico, período matutino, envolvendo um 

total de participantes de 100 alunos, aproximadamente. Inicialmente nos dias 19/09 e 

10/10 foram apresentados filmes a estes alunos que abordavam temas como 

educação ambiental e sustentabilidade. Os filmes foram “O Lorax: Em busca da trúfula 

perdida” e “Wall-E” respectivamente. As expressões e comentários dos alunos foram 

registrados para posterior análise dos comportamentos e descrição nos resultados 

obtidos com a realização deste trabalho. 
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Posteriormente foi produzido o Puff de PET e para tanto, foi solicitado aos 

alunos que trouxessem garrafas PET. Neste momento explicou-se a importância do 

reaproveitamento e reciclagem de matérias que possivelmente iriam para o lixo ou 

seriam descartados de forma incorreta e que podem ser utilizados para fazer um 

móvel novo. Fez-se uso também de papelão e retalhos de tecido para finalização do 

Puff. Além deste móvel, foram confeccionados brinquedos e jogos interativos em sala 

de aula, utilizando como matéria prima as garrafas PET trazidas pelos alunos. Essa 

tarefa foi realizada com o auxílio dos professores indicados pela direção da escola. 

No dia 07/11 ministrou-se uma palestra relacionada à sustentabilidade, 

educação ambiental, 3R’s, utilizando o Power Point. Após a realização da palestra 

aplicou-se um questionário para avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos 

(Apêndice 2). 

No final de todas as atividades, foi aplicado um questionário (Apêndice 3) aos 

professores e educadores dos alunos que participaram do projeto, sendo no total 11 

profissionais. O objetivo foi avaliar as mudanças percebidas nos alunos após a 

vivência do projeto na escola, isto porque são eles que convivem com os alunos e 

podem dar um parecer real quanto as atitudes de melhoria dos alunos em relação a 

sustentabilidade e conservação do meio ambiente. E outro questionário foi aplicado a 

70 alunos para avaliar se gostaram do projeto e sua percepção em relação a educação 

ambiental também foi verificada através de desenhos elaborados por eles (Apêndice 

4). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A aprendizagem sobre educação ambiental pode ser desenvolvida de forma 

não-formal, através da observação de atitudes que auxiliam na conservação do meio 

ambiente ou formalmente quando apresentada como disciplina escolar. Assim, 

considerando que as crianças da escola Henrique da Silva Prado possuem 

conhecimentos ambientais adquiridos de maneira não formal ou apresentados pela 

própria escola, aplicou-se um questionário com o intuito de verificar o nível de 

conhecimento ambiental dos alunos da unidade. 

Este questionário verificou a opinião sobre quais atitudes corretas devemos 

tomar para preservar/conservar o meio ambiente e o significado das figuras 

relacionadas a sustentabilidade e educação ambiental. 

O questionário foi apresentado em forma de PowerPoint, sendo que as crianças 

levantaram o braço para responder positivamente a uma pergunta. Apesar de tal 

método ter a chance de influenciar as respostas, este foi necessário devido à faixa 

etária de algumas crianças (4 a 5 anos). 

Foram apresentadas algumas imagens (Figura 1) e os alunos deveriam 

responder se estas representavam o meio ambiente. Todas as crianças tiveram 

facilidade para relacionar as imagens de ambientes naturais ao conceito de meio 

ambiente. Contudo, nenhuma delas relacionou o ambiente urbano ao meio ambiente 

(figura 1b). 

 

Figura 1. Imagens apresentada na pergunta 1. 
Fonte: Google imagens, 2014. 
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 O resultado negativo pode ser explicado pelo fato de grande parte das pessoas 

(incluindo crianças) pensar em meio ambiente apenas como flora e fauna, 

esquecendo-se que “meio ambiente são os seres vivos e tudo que os cerca”, segundo 

Seiffert (2011). 

 Resultado semelhante foi encontrado por Silva & Souza (2014), pois ao 

questionarem alunos de duas unidades escolares (A e B) sobre o que faria parte do 

meio ambiente, 25% dos alunos da escola A e 21% da escola B responderam que 

apenas as matas faziam parte do meio ambiente, sendo que apenas 16% e 24% dos 

alunos das escolas A e B, respectivamente, conseguiram identificar os elementos 

constituintes do meio ambiente, resultado muito abaixo do esperado.  

 Corroborando com os resultados obtidos neste estudo, Lopes et al. (2009) 

averiguaram em seus estudos realizados em Palmas que apenas 7% das crianças 

consideraram o meio construído como meio ambiente, enquanto 15% sequer sabiam 

o que seria este conceito. 

Quando perguntados se na escola existe, jardim, horta e plantas todos os 

alunos responderam que sim. A mesma resposta também foi dada para todas as 

outras indagações: você gosta do ambiente escolar; algum professor já falou com 

você sobre sustentabilidade, educação ambiental ou algo parecido; você acha 

importante economizar água. Essas respostas demonstraram que a unidade escolar 

preocupa-se com o desenvolvimento de atividades que conservem o meio ambiente 

e auxiliem na educação ambiental de seus alunos. 

As demais perguntas (figura 2) apresentaram imagens relacionadas a 

disposição de lixo e atitudes em relação ao meio ambiente, nestas 100% dos alunos 

indicaram a alternativa correta, o que nos permitiu observar que os alunos possuem 

um certo nível de conhecimento sobre a educação ambiental. 

 

Figura 2. Imagens das questões 6,7,8,9,10 e 11. 
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Após a aplicação do questionário foi esclarecido esse assunto. As crianças da 

unidade escolar demonstraram ter um conhecimento prévio em relação ao tema 

educação ambiental (Figura 3) e que, com estímulos, a sensibilização sobre assuntos 

voltados à sustentabilidade e conservação do meio ambiente se dará de maneira mais 

efetiva. 

 

 

Figura 3. Respostas do primeiro questionário 

 

Lopes et al. (2009) realizaram uma pesquisa com crianças de 8 a 12 anos (um 

pouco mais velhas do que o público-alvo deste estudo) em uma escola municipal de 

Palmas (TO). Neste estudo, eles descobriram que 73% das crianças já tinham ouvido 

falar em Educação Ambiental, sendo que apenas 54% delas afirmaram estudar o tema 

na escola. 

Segundo Medeiros et al. (2011) o tema educação ambiental deve ser 

trabalhada com grande frequência nas escolas, pois é o lugar onde passam ou 

deveriam passar os futuros cidadãos, além disso quando ainda se é criança há mais 

facilidade em aprender. 

 Após esta verificação, optamos por trabalhar com os alunos do 1°, 2° e 3° ano 

as vivências e atividades que pudessem aguçar o interesse pelas questões 

ambientais. 

 O filme O Lorax trata de forma animada e interativa a questão do 

desmatamento, já que neste filme, uma criatura laranjada chamada Lorax de 

personalidade forte, é o guardião das florestas e luta para salvá-las da ganância dos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

%

Pergunta



21 
 

homens. O filme foi apresentado às crianças como uma maneira de ensiná-las a 

importância de não desmatar e incentivá-las a desenvolver atitudes que possam 

preservar e conservar o meio ambiente, além de demonstrar os prejuízos que o 

desmatamento traz para o presente e para o futuro, sendo que os danos podem ser 

ainda mais graves a longo prazo. 

 Após a apresentação deste filme os alunos opinaram sobre o assunto e foi 

unânime a opinião de que é errado desmatar. Uma aluna do segundo ano relatou que 

“o desmatamento acaba com as árvores e alguns animais ficam sem casa para morar”. 

 A história deste filme conseguiu prender a atenção dos alunos (figura 4) e 

transmitir a mensagem de que o desmatamento traz prejuízos tanto para a natureza 

quanto para o próprio ser humano, pois todos fazem parte de um mesmo meio 

ambiente. 

 

Figura 4. Filme em sala “O Lorax: Em busca da trúfula perdida”. 

 

 No Brasil o desmatamento é intenso, segundo Arraes et al. (2012) “desde o 

início da década de 70, altas taxas de desmatamento vêm sendo observadas na 

Amazônia”. O Cerrado é o bioma mais desmatado do país, pois há derrubada de 

árvores para beneficiar obras urbanas, plantar pastagens e monoculturas, além da 

produção de carvão vegetal. Em outras palavras, a satisfação da ganância humana 

foi muito bem apresentada no filme. 
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 Outro filme apresentado foi Wall-E, a história segue um robô chamado Wall-E, 

criado no ano 2000, para limpar a Terra coberta por lixo em um futuro distante. O 

cenário é de um planeta Terra abandonado e coberto por lixo, como o resultado de 

décadas de consumismo em massa, levando a humanidade a sair do planeta e viver 

no espaço. O filme foi apresentado às crianças (figura 5) como uma maneira de 

ensiná-las a importância de jogar e tratar o lixo de maneiras adequadas e incentivá-

las a desenvolver atitudes e ações corretas, além de demonstrar os danos que o mau 

gerenciamento do lixo pode causar. 

 

Figura 5. Filme em sala " Wall-E" 

 
Após a apresentação deste filme foi unânime a opinião de que é errado jogar 

lixo em lugares inapropriados e que devemos cuidar do nosso planeta. Uma aluna do 

terceiro ano relatou que “jogar lixo no chão pode matar os animais, as pessoas e 

acabar com a Terra”. 

 A apresentação de filmes serve como veículo de educação ambiental, pois 

possui um forte apelo emocional o que possibilita o aprendizado de maneira dinâmica 

e divertida transmitindo não somente conceitos, mas também vivências que poderão 

ser recordadas pelos alunos e consequentemente postas em práticas. Arroio (2007), 

diz que “um filme ou programa multimídia tem forte apelo emocional e, por isso, motiva 

a aprendizagem dos conteúdos apresentados pelo professor”. Bettencourt (2004) 
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apud Santana & Assis (2007), ao falar sobre cinematografia relata que os alunos 

“aprendem pelos olhos e não enfadonhamente só pelos ouvidos”. 

 A construção do puff de garrafa PET (figura 6) fez com que os alunos 

percebessem a importância da reutilização e que é possível construir objetos novos, 

interessantes e bonitos com materiais reutilizáveis. O custo-benefício desses objetos 

é imenso por serem baratos para construir e proporcionarem bem estar aos que 

usufruem deles. Além de contribuir com a diminuição da quantidade de lixo que é 

disposto de maneira inadequada na natureza. Segundo Guedes (2007) apud França 

(2011), a quantidade de resíduos que são depositados no meio ambiente tem sido 

causadora de muitos problemas ambientais que requerem urgentemente, uma 

reflexão sobre o atual modelo de desenvolvimento. 

 

 

Figura 6. Construção do Puff de garrafas PET. 

 
 Quando pedimos as garrafas PET para confecção do puff os alunos se 

demonstraram muito interessados em saber o que seria elaborado com aquele 

material. Ao verem o móvel pronto houve reação de surpresa principalmente quando 

entenderam que, com as garrafas que eles levaram foi possível construir o puff onde 

hoje eles sentam para descansar e conversarem uns com os outros, (figura 7). Esta 

mesma reação França (2011) verificou em seu estudo, pois com o projeto realizado 

este observou a socialização e curiosidade de toda a comunidade escolar, em 

especial dos alunos da escola integral em saber que as garrafas PET foram utilizadas 

para construção de uma sala. 
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Figura 7. Alunas sentadas no puff de garrafas PET. 

 

 Durante a palestra ministrada no dia 07/11 (figura 8), observamos que os 

alunos participaram de forma efetiva, inclusive com as falas e indagações melhor 

elaboradas. As crianças ficaram encantadas com a apresentação, pois nesta havia 

bastante animação e uma história da Turma da Mônica na forma de um filme curto 

que trazia a discussão de conservação e o significado dos 3 R’s. 

 

 

Figura 8. Palestra sobre educação ambiental. 

 

Com a aplicação do segundo questionário verificamos que em relação a 

pergunta 9B (figura 9), somente 50% dos alunos do 3º ano e 80,6% dos alunos do 2º 

ano conseguiram assimilar o desenho com a resposta correta. Esse resultado pode 
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ter sido influenciado pelo fato da aplicação do questionário ter sido muito próximo ao 

término das aulas (11 horas da manhã) quando as crianças estão ansiosas para irem 

embora e não possuem tanta concentração quanto em outros horários.  

Outro fato que possível mente influenciou esse resultado é a pratica de 

queimadas urbanas que já se tornou um hábito, dificultando as crianças assimilarem 

esse ato com uma atitude incorreta. Silva, (2011), verificou em seu trabalho que Em 

2008, houve o maior número de focos de queimadas urbanas em Cuiabá nos últimos 

cinco anos pesquisados, com 1281 focos. Em 2009, houve 492 focos de queimadas 

urbanas em Cuiabá. Em agosto, com 195 focos, ocorreu o maior número de focos em 

2009.  

 

Figura 9. Imagens apresentadas no 2º questionário. 

 
A turma que apresentou melhor resultado (figura 10) foi o 1º ano, onde 100% 

dos alunos acertaram as respostas comprovando que ao aplicar o questionário em 

horários mais tranquilos a atenção dos alunos é maior. 
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Figura 10. Resultados do 2º questionário. 

 

Os brinquedos e jogos interativos também foram feitos com garrafa pet e 

proporcionaram alegria e diversão às crianças, que ficaram espantados com a 

facilidade de se construir os brinquedos. Um dos alunos do terceiro ano disse que “o 

brinquedo é muito legal e sua construção não prejudica o meio ambiente, porque é 

feito com material que ia para o lixo”. A Figura 11 demonstra a alegria dos alunos ao 

brincar com o brinquedo que eles ajudaram a construir. 

 

 

Figura 11. Alunos brincando com brinquedo feito com garrafas pet. 

 

De acordo com Silva & Joia (2008) a geração, a coleta, o tratamento e a 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos tornaram-se um dos problemas 

ambientais mais graves dos tempos atuais para as administrações municipais no 
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Brasil. A atividade desenvolvida demonstrou às crianças como podemos transformar 

garrafas PET em brinquedos que proporcionaram alegria e divertimento além de 

ajudar na redução do descarte inadequado desse tipo resíduo. 

As atividades realizadas auxiliaram a escola a implantar o projeto do Governo 

Federal “Escola Sustentável”, o qual envolveu a construção de uma horta e de um 

jardim. Nesta etapa foi oferecido o auxílio quanto aos tipos de materiais a serem 

utilizados como pneus e PET usados, além da colaboração de maneira direta na 

construção da horta. Inicialmente escolhemos junto à direção da unidade escolar a 

empresa a ser contratada para execução das ideias propostas e posteriormente 

fizemos o acompanhamento da realização da obra. Todas as atividades foram 

realizadas sempre no período matutino. 

 Para auxiliar na construção do jardim e da horta, procuramos o Horto Florestal 

Tote Garcia, localizado em Cuiabá – MT, para que este doasse mudas de espécies 

nativas a serem utilizadas no jardim. Apresentamos à diretora da unidade escolar 

materiais alternativos a serem utilizados no jardim e na horta de forma a diminuir os 

custos, reutilizando materiais que seriam descartados e proporcionando um ambiente 

bonito e agradável. Na Figura 12 e 13 encontram-se modelos da horta e do jardim que 

foram sugeridos a equipe gestora e posteriormente adquiridos. Esta obra está em 

andamento e é executada por empresa terceirizada que segue as orientações 

previamente concedidas a ela. 

 

 

Figura 12. Local e estrutura da Horta 
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Figura 13. Local e estrutura do jardim. 

 

 Houve ainda a aplicação de um questionário a um grupo de 70 alunos. Este 

trazia quatro questões, sendo que na primeira a indagação era se elas gostaram das 

atividades desenvolvidas pelo autor, e 100% responderam que sim. Quando 

perguntados se aprenderam um pouco mais sobre o meio ambiente a resposta foi a 

mesma, todos disseram sim. As perguntas três e quatro solicitaram aos alunos que 

expusessem em forma de desenho uma atitude correta com relação ao meio ambiente 

e outra atitude incorreta. Isso serviu como forma de avaliar suas percepções em 

relação à educação ambiental. As figuras 14 e 15 são desenhos feitos pelos alunos 

ao responderem as questões três e quatro. 
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Figura 14. Atitude correta com relação ao meio ambiente. 

 

 
Figura 15. Atitude incorreta com relação ao meio ambiente. 
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Como pode ser observado pelos desenhos feitos pelas crianças estas 

entenderam quais atitudes devemos ter para preservar/conservar o meio ambiente e 

quais atitudes são errôneas e ocasionam a destruição do mesmo. 

O que também chamou a atenção foi que a grande maioria das crianças optou 

por selecionar uma temática (recursos hídricos, resíduos sólidos, etc) e fazer ambos 

os desenhos sobre esta, apresentando uma atitude correta e outra incorreta 

relacionadas. 

Dias et al. (2012), em seu projeto de extensão de Educação Ambiental ligado à 

temática resíduos sólidos, também utilizou da ferramenta dos desenhos com o 

público-alvo do seu estudo, crianças da Escola Indígena Wherá Tupã Poty Djá, na 

aldeia M’Biguaçu, em Porto Alegre (RS). Outra semelhança é que esta atividade 

também foi realizada próxima à finalização do projeto, que contava com atividades 

expositivas e práticas, após palestras, levantamento do conhecimento prévio sobre o 

tema, trabalhos de campo, mutirões e visita a um museu cuja exposição relaciona-se 

aos resíduos. 

O questionário aplicado aos professores dos alunos que participaram do projeto 

serviu para verificar de maneira mais objetiva a valia do projeto e se este alcançou o 

objetivo esperado de melhoria de atitudes. Neste questionário havia perguntas 

objetivas e subjetivas onde os profissionais puderam avaliar e opinar sobre o projeto. 

Quando questionados se o projeto contribuiu com o ensino do tema educação 

ambiental em sala de aula todos os professores assinalaram que sim. Também 

concordaram que, a turma está mais interessada no assunto meio ambiente e que o 

projeto serviu como instrumento didático para as suas aulas, conforme questionado 

na segunda e terceira perguntas. Quando perguntado se percebeu melhoria nas 

atitudes socioambientais dos alunos no dia-dia 82% dos professores assinalaram que 

sim (figura 16). 
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Figura 16. Atitude correta com relação ao meio ambiente. 

 
Apesar de 18% dos professores que disseram não terem percebido melhoria 

nas atitudes socioambientais dos alunos, na sequencia os mesmos relataram que 

observaram atitudes de melhoria dos alunos, sendo algumas delas: mais 

envolvimento com atividades ambientais e melhoria na fala com relação a temas 

ambientais, o que nos permite entender que houve um antagonismo nas suas 

respostas. 

Diversas foram às atitudes de melhorias observadas pelos professores, no 

entanto algumas se destacaram (figura 17). 

 

Figura 17. Atitudes socioambientais que tiveram melhoria na observação dos professores. 

 

No geral as atitudes mais observadas foram: mais envolvimento com atividades 

ambientais; menos sujeira em sala de aula; melhora na fala com relação a temas 

ambientais. 

 A diretora da unidade relatou que “o envolvimento foi coletivo nas ações 

educativas de sustentabilidade”, além de uma das professoras ter informado que “os 

alunos ficam de olho no desperdício de água nos bebedouros”. 
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 Ao serem indagados se as atividades desenvolvidas foram apropriadas às 

turmas, a resposta foi unânime, 100% dos professores responderam que sim. As 

notas que os professores deram às atividades propostas encontram-se na figura 18.  

 

Figura 18. Notas dos professores. 

 

 O projeto apresentado na unidade escolar obteve um excelente índice de 

aprovação já que o percentual de professores que deram nota acima de 8,1 foi de 

64%, sendo que os demais 36% avaliaram com notas de 6,1 a 8,0. 

 Como sugestão, uma das educadoras disse que “gostaria que esse projeto 

ocorresse com todas as turmas e em todos os períodos, e como foi de grande valia 

nesta unidade escolar seria muito bom se fosse levado para outras unidades”.  

Tomando-se como referência Santos (2007) a Educação Ambiental como 

disciplina incrementa a participação comunitária, conscientizando todos os 

participantes, professores, alunos e a comunidade estudada, a ter a interação 

necessária para o seu desenvolvimento, conforme verificamos na expressão de uma 

das professoras da unidade “esse projeto de Educação Ambiental é ótimo, pois não 

visa apenas o verde e o desperdício, mas também a reutilização para elaboração dos 

brinquedos e percebi que as crianças amaram”. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 É possível demonstrar às crianças que pequenas atitudes podem melhorar a 

qualidade do meio ambiente e consequentemente a qualidade de vida e que elas 

podem contribuir para isso é imprescindível, pois são essas atitudes tomadas hoje que 

garante a existência do amanhã.  

A educação ambiental deve realmente ser desenvolvida nas unidades 

escolares e trabalhada de forma mais dinâmica e concreta como apresentado no 

decorrer dos trabalhos desenvolvidos, pois a sensibilização dessas crianças é uma 

espécie de semente a ser plantada e que deve ser regada através da continuidade 

das vivências ambientais e informações a ela transmitidas que as motivem a preservar 

e conservar o meio ambiente. 
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Apêndice 2 
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Apêndice 3 
 

Questionário para os professores da Escola Henrique da Silva Prado 

1. O projeto desenvolvido contribuiu com o ensino do tema educação ambiental em sala de 

aula? 

(      ) Sim   (      ) Não 
 

2. A turma está mais interessada no assunto meio ambiente? 

 
(      ) Sim   (      ) Não 

 
3. O projeto serviu como instrumento didático para as suas aulas? 

 
(      ) Sim   (      ) Não 

 
4. Percebeu melhora nas atitudes socioambientais dos alunos no dia a dia? 

 
(      ) Sim   (      ) Não 

 
5. Em caso afirmativo, quais atitudes voce observou? 

 
(    ) Maior respeito aos colegas e educadores. 
(    ) Menos sujeira em sala de aula. 
(    ) Maior respeito ao patrimônio da escola. 
(    ) Mais envolvimento com atividades ambientais. 
(    ) Menos desperdício de materiais escolares. 
(    ) Melhora na fala com relação a temas ambientais. 
(    ) Outras: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Considerou as atividades desenvolvidas apropriadas à turma? 

 
(     ) Sim   (      ) Não 

 
7. Que nota daria às atividades propostas? 

 
(    ) 0 a 2     (    ) 2,1 a  4              (    ) 4,1 a               (    ) 6,1 a 8         (    ) 8,1 a 10 
 

8. Quais sugestões voce gostaria de dar ao projeto? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 
 

1. Voce gostou das atividades desenvolvidas pelo professor Evandro? 

(     )  Sim     (     )  Não 
2. Voce aprendeu um pouco mais sobre o meio ambiente? 

(     )  Sim     (     )  Não 
3. Faça um desenho que mostre uma atitude correta com relação ao meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Faça um desenho que mostre uma atitude errada com relação ao meio 

ambiente. 
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8.ANEXOS 


