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Este resumo refere-se ao projeto de ensino desenvolvido no Centro de Ensino e 

Pesquisa aplicada à Educação (CEPAE – UFG) no ano de 2013, com os alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental. O projeto foi baseado na sua maioria nos parâmetros 

curriculares nacionais, e em autores como C. Barros, R.W. Paulino, Sonia Bonduki, 

Francisco Capuano Scarlato, também com pesquisa na revista Brasil escola. O objetivo 

principal foi desenvolver com as crianças uma nova mentalidade com relação à 

utilização dos recursos oferecidos pela natureza sem a sua degradação, assim como a 

importância desse cuidado com os recursos naturais para continuação da espécie 

humana e a responsabilidade de cada sujeito quando se trata do bem estar do planeta e 

dos homens. O projeto foi organizado em quatro aulas expositivas, com apresentação de 

textos para a leitura e interpretação com os alunos, além da apresentação de vídeos 

relacionados ao tema do projeto. Na primeira aula trabalhamos o conceito de meio 

ambiente a importância da sua preservação, e como o ser humano pode interver de 

forma degradável, na segunda aula seguimos a questão da preservação dos recursos 

naturais em especial à água, e a importância destes recursos para continuação da vida no 

planeta, na nossa terceira aula falamos sobre a questão do lixo, como deve ser tratado e 

a importância do tratamento adequado, na aula seguinte tratamos dos vários tipos de 

lixo, como é tratado cada um, como deve ser tratado, e ainda a questão da reciclagem, 

retomando a primeira aula que se trata do cuidado com meio ambiente, fazendo 

relações. Juntamente com o desenvolvimento da temática, focamos nossa atuação na 

produção de textos informativos, guiando-nos pela proposta curricular da própria escola. 

Assim, no término de cada aula, cada aluno foi orientado a fazer uma síntese detalhada 

dos textos apresentados, parágrafo por parágrafo, para depois produziram textos 

informativos. Foram realizadas também pesquisas na sala de informática sobre o meio 

ambiente. Nesse caso, nos organizamos da seguinte maneira os alunos foram à sala de 

informática lá efetuaram pesquisa referente ao meio ambiente, escreveram as suas 

pesquisas para entrega. Avaliamos, de maneira geral, que os objetivos do projeto foram 

alcançados, pois foi possível que os alunos expressassem (oralmente e de forma escrita) 

como se deve usufruir dos recursos naturais sem a degradação do meio ambiente. Eles 

reconheceram e identificaram os elementos do meio ambiente e suas funções, e com 

isso, reconheceram a necessidade de usar moderadamente os recursos naturais, em 

especial à água. Com relação à nossa formação, avaliamos que sempre há imprevistos 

no nosso dia a dia em sala de aula, temos sempre que ter algo como segundo plano, os 

nossos planos de aula estão sempre modificando com alguma eventualidade e de acordo 

com a necessidade e particularidade de cada aluno.  
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orientação da professora Vanessa Gabassa. 


