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A Interdisciplinaridade na Educação Ambiental Formal 

 

1. RESUMO 

Elaboramos um projeto que é focado na utilização de técnicas que podem e 

devem ser utilizadas na educação ambiental formal, que auxilia o ensino de forma 

interativa e interdisciplinar. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Neste projeto são apresentadas sugestões para serem utilizadas nas diferentes 

disciplinas do ensino formal de forma que possam se relacionar interdisciplinarmente 

com a temática ambiental em contexto escolar.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é apresentar formas de ensino no contexto ambiental 

de maneira interdisciplinar e ampliar a visão dos educadores na aplicação da temática 

na educação formal. 

 

4. METODOLOGIA 

Foram consultados referenciais tais como, Krasilchik (1986), Reigota (2012), Cornell 

(2005), Guimarães (2004),  Carvalho (2005) entre outros...  Os autores deste trabalho 

debateram sobre os aspectos levantados nas reuniões realizadas durante todo o processo 

de elaboração. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

As principais turmas que iremos trabalhar são as de 1º e 2º grau, o tempo de 

duração do treinamento será de 6 horas, o primeiro tópico será a história da EA que 

abordará os primeiros protestos e desastres ocorridos na década de 60, a influência desses 

manifestantes na formação de uma reflexão mais crítica dos cidadãos, os documentos 

importantes que foram aprovados e colocados em prática para serem utilizados em um 

novo modelo de desenvolvimento econômico sustentável e no ensino da EA, como: 

Agenda 21, Carta da Terra e outros. Esse tópico terá duração de 2 horas. 
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O segundo tópico abordará temas que podem e devem ser utilizados no ensino da EA, 

como: Desmatamento, poluição atmosférica, resíduos sólidos, contaminação da água, 

industrialização-capitalismo-consumo-exploração de recursos naturais, desastres naturais-

clima entre outros. Esse tópico terá duração de 1 hora. 

Terceiro e último tópico, porém não menos importante que será dividido em 3 partes. 

A primeira parte auxilia o educador no desenvolvimento de técnicas pedagógicas para a 

introdução do ensino da EA de forma interdisciplinar, ou seja ensinar EA em todas as 

disciplinas sem fugir da principal disciplina. 

Para um resultado mais eficiente no ensino interdisciplinar da EA, são necessários 

alguns recursos. Podemos começar com a criação de hortas orgânicas e um espaço 

“verde”. 

EA e a disciplina de matemática – A horta pode auxiliar na medição dos espaços 

necessários para a formação da mesma, no cálculo do tempo de cultivo até a colheita, 

pode se trabalhar com exercícios problemáticos relacionados ao assunto. 

EA e a disciplina de português – Oficina de reciclagem de papel onde o papel gerado 

servirá para produzir um caderno de poemas, contos, histórias entre outros, redações 

abordando o tema sustentabilidade, elaboração de campanhas publicitárias voltadas 

também para a sustentabilidade e visitas técnicas em áreas de preservação ambiental 

seguida de uma produção textual em relação ao conhecimento que foi adquirido. 

EA e a disciplina de química – Efeito estufa, gás carbônico, CFCs, derretimento do 

gelo (aquecimento global), entre outros... A horta citada logo acima como recurso, será de 

grande ajuda. 

EA e a disciplina de história – Podem ser disponibilizados documentos oficiais que 

contribuiram na conquista do espaço para que fosse possível o ensino de EA nas escolas, 

documentos que fazem parte do processo de construção de uma sociedade sustentável 

como por exemplo a Agenda 21, entre outros... 

EA e a disciplina de geografia – Na horta citada a pouco podem ser analisados o tipo 

de solo, o tipo de vegetação, a área verde também citada acima podem ser observados com 

mais clareza o tipo de relevo, o tipo de clima predominante entre outros. 
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EA e a disciplina de educação artística – Pode-se levar os alunos a uma visita 

técnica onde ele poderá apreciar paisagens, interatividade entre espécies diferentes de 

animais, interatividade entre homem e natureza, e no final ele poderá expressar tudo que 

viu e o que sentiu ilustrando através de desenhos, pinturas e trabalho com materiais 

recicláveis.  

EA e disciplina de Educação Física – A educação física talvez seja a disciplina onde 

a conscientização de conservação da natureza será mais bem aplicada e eficiente. Nosso 

treinamento é baseado na metodologia de (Cornell, 2005). Para o autor não existe uma 

forma mais eficaz de ensinar EA do que envolver o indivíduo no ambiente onde a natureza 

predomina mais intensamente. (Cornell, 2005), elabora brincadeiras estratégicas que 

auxiliam no ensinamento da EA. O seu método inclui sentir a natureza, cheirar, tocar, 

observar, ouvir o que ela nos transmite. 
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