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1. Resumo 

A educação ambiental nas escolas é tema de extrema importância e 

necessidade, já que a mesma pode proporcionar as pessoas uma melhor 

convivência e um maior cuidado com o meio ambiente e todos os seus aspectos.  

Dessa forma, esse projeto trará conhecimentos sobre o tema meio ambiente, em 

especial a água, que possui diversas funções e muitas vezes não recebe a devida 

atenção, principalmente no que tange aos cuidados no consumo e na preservação 

da mesma. As atividades serão realizadas em um bairro periférico da cidade de Sete 

Lagoas – MG, onde existe uma lagoa central utilizada para pesca, cisternas e uma 

mina d’água nas proximidades, que são utilizados como fontes alternativas, devido 

ao fato de a água da cidade apresentar níveis exagerados de Ca2+. 

 

2. Introdução 

De acordo com Lopes (2009), a Educação Ambiental se dá pelo processo de 

conscientização, que leva a sensibilização do individuo com a sociedade em prol do 

meio ambiente. 

Segundo Botelho (2008), a cidade de Sete Lagoas está inserida sobre área 

cárstica, ou seja, um ambiente com grandes quantidades de água no subsolo. 

Devido a esta localização esse município apresenta, elevada quantidade de íons 

Ca2+ na água.  

A grande quantidade de calcário é responsável pelas lagoas da cidade e pela 

Gruta Rei do Mato, presente na cidade, onde pode-se notar transformações feitas 

nas rochas calcárias esculpidas pela água. 

A água fornecida pela SAAE (Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto), do 

município de Sete Lagoas, é proveniente de poços subterrâneos que atingem a 

região calcária do lençol freático, fazendo com que os níveis elevados de Ca2+, 

presentes na água, gerem uma problemática com relação á qualidade da mesma. 

O bairro em questão localiza-se no ponto mais alto da cidade e isso ocasiona 

dificuldades para a SAAE na captação e distribuição de água para os moradores. 

Além do mais, a água não apresenta boa palatabilidade. Os Moradores do bairro e 

região buscam outras fontes para satisfazer suas necessidades, entre elas, o uso de 

cisternas e uma mina d’água, que fica a 800m localizada em uma fazenda, onde 

eles utilizam dessa água para consumo. 



 

Fotos : Mina d’água e Gruta Rei do Mato 

 

3. Objetivo 

Levar informações, através da educação ambiental, sobre a realidade do bairro 

em questão, de forma que haja uma maior preservação e atenção com o mesmo. 

 

4. Metodologia 

Esse trabalho foi desenvolvido em uma Escola Municipal do bairro, com 45 

alunos do 5º ano. Na primeira etapa do trabalho, foram feitos diagnósticos das fontes 

de abastecimento do SAAE, e também das fontes alternativas utilizadas pelos 

moradores do bairro. 

Na segunda etapa, foi elaborada uma cartilha com diversos assuntos 

referentes a água, incluindo informações e fotos da principal lagoa presente no 

bairro, e também da mina d’água. 

A terceira etapa foi realizada com uma visita á escola do bairro, fazendo uma 

breve apresentação do projeto e em seguida aplicou-se o questionário aos alunos. 

As duas últimas etapas se caracterizam pela intervenção, primeiramente em 

sala de aula, um contato direto com os alunos levando a eles exercícios e atividades 

lúdicas, e, posteriormente, a intervenção no bairro, chegando aos pais e parentes 

desses alunos, para que eles também se familiarizem com o projeto. 

 

5. Desenvolvimento 

A divisão das atividades em várias etapas permite uma avaliação mais objetiva 

das mesmas, além de permitir o planejamento e ajustes para as ações seguintes. Já 

se deu inicio a terceira atividade do projeto, com a aplicação de um questionário aos 

alunos, assim pode-se notar quais temas eles tem mais dificuldades. 



Nas outras etapas do projeto o material didático (cartilha, exercícios lúdicos e 

exercícios de fixação), será utilizado e concomitantemente feito  a intervenção dentro 

da sala de aula e por último, uma intervenção no bairro. As atividades serão 

realizadas dentro e fora do âmbito escolar, para que o aluno vivencie a realidade do 

seu bairro, conheça as fontes alternativas e possa preservá-las. 

 

6. Resultados Preliminares 

Dentre algumas questões abordadas no questionário, pode-se observar a partir 

dos resultados, que a maioria das crianças já ouviu falar em Educação Ambiental, 

sendo que, de 45 delas apenas 11 responderam não ter ouvido falar sobre o 

assunto. Ao serem perguntadas se já teriam estudado sobre o tema “Meio Ambiente” 

e “Água”, 43 das 45 crianças responderam que já estudaram. 

Quanto questionados a respeito da economia de água, 40 responderam 

“desligar o chuveiro para ensaboar” e 37 marcaram “reaproveitar água da lavagem 

de roupa”. 
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