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1. RESUMO 

A Educação Ambiental constitui um espaço social que abriga uma 

diversidade de práticas e de formação de sujeitos,  essa diversidade  é produto da 

história social e do campo educativo, onde concorrem diferentes atores, forças e 

projetos que estão na disputa pelos sentidos da educação. O presente trabalho está 

sendo desenvolvido e apresenta algumas reflexões sobre a importância da 

construção de material didático para a disciplina de Educação Ambiental no ensino 

fundamental. Como metodologia utiliza-se a Pesquisa Exploratória, pois permite uma 

maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado. São sujeitos desta 

pesquisa alunos(as) do Ensino Fundamental I do Colégio Integrado de Estudo 

Municipal Santa Águeda – CIEMSA, localizada no município de Silvanópolis – Minas 

Gerais. Como resultados preliminares, percebeu-se a necessidade de construção e 

a intervenção com material didático na prática pedagógica dos professores, frente ao 

conteúdo e a situação da Educação Ambiental, visto que, na escola é fundamental 

por parte destes, à qualificação e sensibilização para a ampliação do conhecimento.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a escola é um dos principais meios de se adquirir  

conhecimento, assim pode-se trabalhar todos os sujeitos envolvidos no processo de 

conscientização, permitindo que se faça diferença neste ambiente. Segundo 

Guimarães (2003) a Educação Ambiental vem sendo definida como eminentemente 

interdisciplinar orientada para a resolução de problemas locais. Devendo ser 

participativa, comunitária, criativa, no qual valoriza a ação. A Educação Ambiental 

deve ser transformadora de valores e atitudes através da construção de novos 

hábitos e conhecimentos, sendo criadora de uma nova ética, sensibilizadora e 

conscientizadora para as relações integradas entre ser humano/sociedade/natureza, 

objetivando o equilíbrio local e global. Visando a capacidade do estudante de criar e 

desenvolver um equilíbrio para a Educação Ambiental dentro da escola, uma 

estratégia que vem ganhando contornos maiores na última década, é a construção 

de materiais didáticos para o ensino da temática de Educação Ambiental em sala de 

aula. A confecção de materiais didáticos para o estudo da Educação Ambiental no 

contexto do ensino de Ciências no Ensino Fundamental I é alicerçador no 

desenvolvimento de processos pedagógicos que despertam o interesse dos(as) 

alunos(as). Os conteúdos relacionados à Educação Ambiental são relevantes para o 



Ensino de Ciências, pois além de apresentar maior nível de abstração, abrange 

todos os demais conteúdos. Segundo Brito e Caracristi (2012), os materiais didáticos 

facilitam esse processo de relação, pois na sociedade atual, a escola deve 

incorporar os recursos que estão sendo disponibilizados pelas novas tecnologias, 

assim como utilizar materiais acessíveis aos alunos, dando bases aos temas 

transversais como os de Educação Ambiental. Assim, as razões aqui expostas 

justificam o tema ora proposto. Desta forma, propõe-se a confecção de materiais 

didáticos para as aulas de Educação Ambiental no Ensino Fundamental I. 

 

3. OBJETIVOS 

São objetivos desenvolver materiais didáticos capazes de auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem da Educação Ambiental no Ensino Fundamental I, permitindo 

aos alunos(as) que se estabeleça relações entre conhecimento cotidiano e o 

científico. O presente trabalho busca também despertar nas crianças valores e 

ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade para com as 

gerações futuras e sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais através de suas próprias ações. 

 

4. METODOLOGIA  

Essa pesquisa está sendo realizada na cidade de Silvanópolis-MG. São 

sujeitos desta pesquisa alunos(as) e professores(as) do Colégio Integrado de Estudo 

Municipal Santa Águeda – CIEMSA rede pública de Ensino no Fundamental I. Como 

base metodológica utiliza-se a pesquisa exploratória. Como referencial teórico 

utiliza-se os princípios da Epistemologia Genética de Piaget (1983), o conceito de 

Educação Ambiental de Dias (2006) e a proposição de material didático de Zabala 

(1995). 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Está sendo realizado levantamento de dados em sala de aula, com presença 

da primeira autora, de forma a averiguar se o tema sobre educação ambiental está 

presente no cotidiano escolar das crianças.  Após, serão realizados encontros para 

discutir com as professoras regentes à temática e a construção de materiais 

didáticos. A elaboração dos materiais didáticos se dará tendo como base os 

referenciais científicos utilizados, visando mostrar aos envolvidos a interação entre a 



sala de aula, o conhecimento científico e conhecimento prático para melhor 

compreensão dos conteúdos e formação do(a) aluno(a) na temática de Educação 

Ambiental. A partir desses pressupostos, e tendo a realidade escolar como 

delineadora de todo o processo de ensino-aprendizagem, para elaboração do 

trabalho, serão utilizados materiais reciclados, como as garrafas pet, caixas de 

papelão, canudos plásticos, bem como materiais escolares como réguas, tesoura, 

colas e cartolina, entre outros, segundo a indicação de Muniz (2010). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa está em sua fase inicial e acredita-se que após o encerramento 

das atividades de construção de materiais didáticos alcançar-se-á os objetivos 

propostos pelos conteúdos de Educação Ambiental no contexto do ensino de 

Ciências no âmbito escolar. Espera-se que o uso desses instrumentos possibilite 

aos alunos capacidade de extrair informações, capazes de desenvolver ações de 

Educação Ambiental sobre e para a sociedade. No qual despertará para assuntos 

que envolvam questões científicas e ao mesmo tempo em dia a dia. 
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