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O presente resumo refere-se ao trabalho realizado com a turma de primeiro ano do 

ensino fundamental da educação de jovens e adultos de uma escola da rede municipal de 

ensino de Goiânia, que teve como foco o tema Meio Ambiente. Neste projeto tivemos 

por objetivo apresentar aos alunos conceitos centrais da Educação Ambiental, como os 

recursos naturais, a situação do meio natural hoje e as consequências da ação humana na 

natureza. Buscamos também sensibilizar os alunos sobre a importância de se preservar o 

ambiente em que vivem, praticando ações sustentáveis que melhorem a qualidade de 

vida das pessoas e participar ativamente  nas decisões sobre o futuro da sociedade, 

exercendo o direito à cidadania de cada um. O trabalho foi desenvolvido em seis aulas, 

que foram planejadas antecipadamente. Utilizamos de exposição oral, apresentação de 

vídeos e slides, que tratavam dos conteúdos abordados na aula, conversa sobre os 

conhecimentos prévios dos alunos, uma vez que se trata da educação de jovens e adultos 

e esses conhecimentos são mais acentuados, além da realização de trabalhos em grupo e 

individuais, abordando o conteúdo de cada aula. Os conteúdos abordados foram: 

elementos da natureza, recursos naturais, uso dos recursos naturais, aquecimento global, 

sustentabilidade e consumo. Exploramos ainda a interpretação e produção de textos. 

Optou-se pela abordagem de um tema transversal por meio do desenvolvimento de um 

projeto pela possibilidade que essa organização oferece em se alcançar processos de 

aprendizagem que atinjam os objetivos específicos e contribuam para uma melhor 

construção de conhecimentos. Com base nas análises de Hoffmann acerca do professor 

mediador, realizamos nossas atividades em sala visando ensinar, avaliar, corrigir e fazer 

com que os alunos alcancem o objetivo que estabeleceram ao entrar na escola: ler e 

escrever. Apesar de a evasão escolar ser grande na educação de jovens e adultos, a 

turma acompanhada por nós se mostrou bastante presente, embora pequena. O fato de a 

rotatividade dos alunos quase não existir, nosso trabalho foi facilitado. Atingimos o 

objetivo de auxiliar os alunos a progredirem na leitura e escrita de palavras, além de 

trabalhar constantemente a conscientização em relação ao meio ambiente para construir 

um mundo melhor e mais sustentável. A turma participou ativamente das discussões e 

enriqueceu as aulas com exemplos do cotidiano e de sua realidade. Avaliamos que nossa 

participação foi importante e produtiva na escola campo, porém sabemos que esse 

trabalho deve continuar, pois a construção do conhecimento também é contínua. 
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