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 O Meio Ambiente eleito como tema transversal, podendo ser desenvolvido no 

currículo dentro de uma abordagem interdisciplinar, é o caminho natural  para a valorização 

da vida em todas as instâncias. Durante o desenvolvimento do Projeto varias ações coletivas 

foram planejadas  dentro da dimensão ambiental, na busca de uma sociedade  sustentável, 

partindo da realidade local, tendo a contribuição  da  leitura, da análise e da reflexão  para o 

enriquecimento e ampliação das informações transmitidas aos alunos.   

A metodologia consistiu em trabalhar diretamente com o Meio Ambiente escolar e 

social, tendo seu início durante a visita realizada no Morro do Baú  para complementação    do 

estudo sobre relevos  e paisagens  vivenciados em sala de aula  e sua continuidade   por  

tempo indeterminado através de ações  e  reflexões  constantes quanto a  preservação da vida. 

Várias atividades foram exploradas envolvendo trabalhos individuais, em grupos, 

comunitários, propagandas em outdoor, pesquisas de campo, enquetes, excursões,  parcerias 

pessoais e empresariais, palestras, dramatizações ; oficinas, concursos de slogans e desenhos 

sobre o meio ambiente,  apresentações teatrais, coleta seletiva de resíduos, campanhas, etc. 

Todas as ações praticadas foram desenvolvidas em consonância com os conteúdos 

curriculares da série.  As atividades proporcionaram tanta motivação e interesse  que os  

alunos   acabaram  mobilizando toda  a escola, famílias e diversas  comunidades do município 

. Por ser um tema transversal todos os conteúdos foram desenvolvidos ampliados e 

modificados de acordo com a vivência  que os alunos estavam tendo no momento.  Foi 

incentivada constantemente a produção de conhecimentos dos alunos com base na Matriz  de 

Referência SIMAVE/PROEB  abordando os temas e descritores de Língua Portuguesa e 

Matemática envolvendo os demais conteúdos. A principal contribuição deste, é a 

possibilidade de utilizar as crianças como instrumento de ação e de divulgação para uma 

reversão (ou pelo menos, para neutralização) do quadro geral do  meio ambiente,  na busca  da 

sustentabilidade e de um futuro saudável para todos nós.  

 Este trabalho representa um grande desafio, pois é necessário que seja conduzido de 

forma significativa ao aluno, abrindo novas possibilidades, como a de levá-lo a perceber a 

importância de ações contínuas permitindo mudanças de atitudes através de pequenas ações, 

contribuindo para mudanças significativas e positivas na Preservação do Meio Ambiente. 

 


