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Resumo 

A Educação ambiental apresenta-se como essencial ao processo educativo que se preocupa 

com as questões ambientais atuais Uma das maneiras de se trabalhar com estas questões, de 

acordo com a literatura, é por meio de atividades práticas e muito dialogo, onde o aluno se 

torne agente ativo no processo de ensino-aprendizagem. Assim, o presente artigo visa relatar 

uma experiência de educação ambiental realizada em uma escola de Criciúma SC. cujo 

objetivo foi representar por meio de fotografias os problemas e soluções para questões 

ambientais de nossa região, relacionando-as com as leis ambientais existentes no Brasil. Para 

isso foram utilizadas várias metodologias. Previamente realizou-se uma pesquisa sobre leis 

ambientais, seguida de atividade prática para relacionar imagem e leis ambientais. 

Posteriormente realizou-se uma saída a campo com observação in loco e registro de imagens. 

Para finalização os alunos atribuíram à imagem que registraram uma lei ambiental e o 

trabalho foi exposto na Mostra realizada pela escola. Por meio desta prática pode-se perceber 

um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, onde os alunos construíram 

conhecimentos científicos de forma mais agradável. Pode-se concluir que houve grande 

aprendizado por parte de todos os envolvidos, estudantes, bolsistas e professores. 

 

Palavras Chaves: Educação Ambiental, Ensino de Biologia, Meio Ambiente, Projeto 

Fotográfico. 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde os tempos primitivos, a sobrevivência do homem está ligada à sua relação com 

a natureza. Ao longo dos anos, com a crescente industrialização, essa relação começa a 

transformar-se em exploração, surgindo então os problemas ambientais.  

Nos últimos anos, ficou evidente que a Educação Ambiental não é apenas uma 

ferramenta de conscientização de problemas do meio ambiente, para, além disso, Sauvé (2005 

p. 317) destaca que  



A Educação Ambiental visa a induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade 

local e, posteriormente, em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a 

abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais. 

 

Sendo assim, fortalece-se a ideia de que o homem não é uma parte isolada 

fragmentada, mas que através da natureza encontramos nossa identidade de seres vivos, 

portanto, é de responsabilidade nossa a sua preservação. 

Dentro desse contexto, a Educação Ambiental hoje deve ser um processo de 

conscientização, mas deve também promover a solidariedade, o respeito e a igualdade entre os 

indivíduos. Isso exige uma mudança de mentalidade e de hábitos em relação ao ambiente e ao 

consumo exagerado praticado nos últimos tempos, que tem formado milhares de toneladas de 

lixo, sem ter onde depositá-los (SARDEIRO, 2008). 

Segundo Maknamara (2009), o professor deve inserir a dimensão ambiental dentro do 

contexto local sempre construindo modelos por meio da realidade e pela experiência dos 

próprios alunos. Neste nexo de ideias Freire (2011 p 31-32) vai mais fundo, afirmando que 

“Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos” e complementa, 

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 

dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, os lixões e os riscos 

que oferecem à saúde das gentes. Porque não há lixões no coração dos bairros ricos 

e mesmo puramente remediados dos centros urbanos? 

 

Este é um dos grandes desafios hoje para a Educação Ambiental. Sem uma posição de 

interação direta com o meio, fica impossível explicitar os problemas e fazê-los criar uma ideia 

crítica e construtiva e significativa sobre os mesmos. Mas para o autor, não basta apenas 

apontar, é necessário problematizar, a fim de desencadear a vontade, o querer agir. A partir do 

momento que o estudante reflete sobre a sua situação, de acordo com o autor, ele consegue se 

perceber nesta realidade e a partir daí pode se mobilizar. 

Os Parâmetros Curriculares Nacional (PCN, 1997 p. 17): também aponta para essa 

premência na educação quando observa que, 

 

A Educação Ambiental deve ser compreendida enquanto meio indispensável para se 

conseguir criar e aplicar formas cada vez mais sustentáveis de interação sociedade-

natureza e soluções para os problemas ambientais. 

 

Somente considerando a realidade dos alunos durante o processo de Educação 

Ambiental, é que será possível atrair a atenção dos mesmos. 



Pensando na efetivação de uma educação neste sentido, a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (PC/SC, 1998) destaca a necessidade de se tratar a Educação Ambiental nas escolas 

de ensino fundamental, médio e superior, não no sentido de haver uma cadeira específica para 

tal, mas entrelaçada em todas as demais disciplinas. A preocupação com o ambiente envolve a 

escola, os alunos e a comunidade, tornando-se imprescindível um amplo trabalho nessa linha 

de reflexão, por isso, para os autores da PC/SC (1998), um processo educativo não deveria 

ficar restrito apenas a um professor, e sim, perpassar todas as áreas do conhecimento e todos 

os envolvidos com a educação. 

Existem várias maneiras de se desenvolver atividades para a realização da Educação 

Ambiental, entre elas destacamos neste artigo, o projeto Ecologia em Foco – momento em 

que fomos para a rua olhar o ambiente de uma forma mais criteriosa usando a fotografia para 

representar o olhar que os estudantes apresentavam sobre ele.  

Nesta perspectiva, a fotografia surge como uma ferramenta educacional eficaz e 

criativa que conscientiza de forma lúdica tanto os professores quanto os alunos, fazendo com 

que esses assimilem o conteúdo e se tornem ativos no processo ensino-aprendizagem. As 

possibilidades de utilização das imagens e fotografias em sala de aula são bastante amplas e 

apresentam particularidades metodológicas, cumprindo com o papel de orientação para o 

desenvolvimento de novas técnicas pedagógicas (SANTANA; LEBRÃO; NOGUEIRA, 

2016). 

De acordo com os autores, a Biologia, auxiliada pela arte de fotografar, indica uma 

nova maneira de olhar a paisagem e levar o aluno a desbravar o mundo além da sala de aula a 

fim de compreender melhor a sua realidade (SANTANA; LEBRÃO; NOGUEIRA, 2016). 

Optou-se por realizar esta metodologia, pois, considera-se que uma visita de estudos é 

um momento na rua, um tempo ímpar de conhecimento e aprofundamento de conhecimentos. 

É neste ambiente “novo” que surgem oportunidades para que o professor conheça melhor os 

alunos e para que os alunos se conheçam melhor (IMHOF; MOREIRA, 2014). 

Segundo Imhof e Moreira (2014)  

As visitas de estudo incorporam, com efeito, características sociológicas 

potencialmente facilitadoras da aprendizagem: quebra da rotina, interesse que todo o 

contato com o desconhecido promove possibilidade de ver o que apenas se sabia no 

papel e, isso, sem distinção de grupos sociais.  

 

O presente trabalho foi desenvolvido por bolsistas do PIBID (Programa Institucional 

de Bolsa à Iniciação à Docência) da UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense). O 

PIBID é uma iniciativa do governo federal para o aperfeiçoamento e a valorização da 



formação de professores da educação básica. A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) tem por objetivo: 

 

Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 

contribuir para a valorização do magistério; elevar a qualidade da formação inicial 

de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação 

superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede 

pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação 

em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador 

e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 

de ensino-aprendizagem; incentivar escolas públicas de educação básica, 
mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes e tornando-

as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir 

para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, 

elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008).  

 

 Participar dele proporcionou aos bolsistas deste projeto ótimas oportunidades de 

aprendizado e muita experiência no âmbito escolar. Desse modo este artigo visa relatar uma 

das ações desenvolvidas pelos pibidianos de Ciências Biológicas na EEB Heriberto Hulse de 

Criciúma SC, que teve por objetivo representar, por meio de fotografia, os problemas e 

soluções para questões ambientais do entorno da referida escola, que bem caracteriza a região 

como um todo devido ao processo de exploração do carvão.  Objetivou também relacionar os 

dados capturados na saída à campo com as leis ambientais existentes no Brasil, 

desenvolvendo o conhecimento científico e estimulando a consciência ambiental dos alunos, 

assim como, o aperfeiçoamento dos bolsistas em relação ao processo ensino aprendizagem na 

sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 

A Escola de Educação Básica Governador Heriberto Hülse, está localizada no 

município de Criciúma/SC, em área urbana cercada de intensa atividade comercial. A escola 

apresenta 400 alunos, distribuídos entre o ensino fundamental séries finais e ensino médio. 

Esta escola desenvolve anualmente o projeto interdisciplinar ''Juventude de 

Participação Política'' que tem como objetivo desenvolver o lado crítico dos alunos por meio  

do conhecimento das políticas públicas. Dentre os temas apresentados para as ações, a 

disciplina de biologia selecionou as Leis Ambientais.  Assim otimizando este projeto da 

escola, sugerimos a atividade “Ecologia em foco” e saímos para observar e fotografar 

possíveis problemas e soluções ambientais no entorno dela. 



O projeto foi desenvolvido por quatro bolsistas do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência), subprojeto de Ciências Biológicas, juntamente com a 

professora de biologia da escola, da coordenação do PIBID e com o apoio da direção. 

As turmas selecionadas para as atividades foram, uma turma de 1ª série  e uma turma 

de 3ª série do ensino médio ano, com totalidade de 20 alunos. Tratam-se de turmas do Ensino 

Médio Integrado (EMI). Este é um projeto do governo federal com a proposta de formação 

profissional, sendo organizado a partir de três princípios: cultura, ciência e tecnologia. Em um 

período os estudantes frequentam o ensino regular normal e em outro, as atividades 

extracurriculares. 

Primeiramente elaborou-se um cronograma definindo quais seriam as atividades a 

serem desenvolvidas durante o projeto. Posteriormente apresentou-se o projeto a professora, 

ao diretor e aos coordenadores do subprojeto de Ciências Biológicas a fim de verificar a 

viabilidade do mesmo. Após definidas quais seriam as atividades, o material foi preparado e 

realizado pesquisas sobre a história do local e da cidade para melhor conhece-la e se preparar 

para os debates finais da atividade. Realizaram também uma primeira visita aos locais onde 

levariam os estudantes para identifica-los e organizar a saída.  

O projeto foi iniciado pela professora de biologia que solicitou, durante uma aula, que 

os alunos pesquisassem sobre leis ambientais brasileiras e tomassem nota no caderno. Na 

semana seguinte, os bolsistas do projeto reuniram as duas turmas e aplicaram uma dinâmica a 

fim de verificar quais as leis ambientais que os mesmos conheciam e se conseguiriam 

relacionar as leis estudadas com algum aspecto do ambiente para relacionar teoria e prática, 

legislação e realidade ambiental.  

Para elaboração do material foram recortadas pelos bolsistas diversas imagens de 

revistas de ambientes degradados e de ambientes preservados. As imagens foram distribuídas 

entre os alunos e cada um deveria analisar a mesma e destacar os pontos mais relevantes das 

imagens. Alguns alunos faziam contribuições às falas do colega e posteriormente deveria ser 

atribuída uma lei que representasse aquela imagem (figura 1 e 2). 

 

Figura 1 e 2. Aplicação da metodologia desenvolvida pelos bolsistas 

 

 

 

 

 



 

 

Fonte: Autores 

 

Depois de finalizada esta etapa, os bolsistas trataram com os alunos informações 

importantes sobre a terceira e quarta etapa do projeto.  

Para a terceira etapa os alunos precisariam levar máquinas fotográficas/celular para a 

saída a campo que seria realizada. Para tanto os estudantes receberam instruções desde como 

manusear uma máquina fotográfica e quais os ambientes e detalhes deveriam ser destacados 

nas imagens. 

A saída a campo ocorreu na semana seguinte e, quatro ambientes foram selecionados 

para serem visitados. Ambientes do cotidiano deles, porém com uma visão mais científica, 

uma vez que buscamos contar a história do local e porque o mesmo estava daquela 

determinada forma. 

O primeiro ambiente visitado foi o Parque das Nações Cincinato Naspollini, o local foi 

por muitos anos uma área de mineração, que foi recuperada e inaugurada em 2011 se 

transformando no maior ambiente de lazer, cultura e esportes de Santa Catarina. Além disso, 

possui a "Terezinha", uma mini ferrovia turística em homenagem à Ferrovia Tereza Cristina, 

formado por uma locomotiva com dois vagões podendo levar até 50 passageiros (figura 3 e 

4). 

 

Figura 3 e 4. Primeiro ambiente visitado: Parque das Nações Cincinato Naspollini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 



Este parque é de conhecimento e uso constante dos alunos da escola, porém os 

mesmos não sabiam como o ele era no passado e o que representa no momento para o meio 

ambiente de Criciúma/SC. 

O segundo ambiente visitado foi o Parque Municipal Natural Morro do Céu, criado em 

26 de Agosto de 2008 com o propósito de preservação dos ecossistemas naturais, realização 

de pesquisas científicas e atividades de Educação Ambiental. Hoje o local é mantido pela 

FAMCRI (Fundação do Meio Ambiente de Criciúma) (figura 5 e 6). 

 

Figura 5 e 6. Segundo ambiente visitado: Parque Municipal Natural Morro do Céu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

A terceira visita foi realizada em uma Mina de Extração de Carvão ecológica, que 

diferente das demais minas do município é considerada ecológica, pois nenhum processo de 

extração era exposto e a degradação ambiental era reduzida ao máximo, pois os resíduos eram 

tratados antes de colocados no meio ambiente (figura 7). 

 

Figura 7. Terceiro ambiente visitado: Mina de Extração de Carvão  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Autores 

Neste ambiente, apesar de o agendamento da visita ter ocorrido, o responsável não 

pode nos receber, assim os alunos puderam observar a mina apenas externamente. 

O último ambiente observado foi um afluente do Rio Urussanga que fica a 100 metros 

da escola. Este rio pertence à bacia do rio Urussanga, encontra-se em estado crítico, pois 

apresentam problemas com poluição, deposição de lixo e esgoto doméstico. Atualmente 

existe um projeto de desassoreamento, porém, de acordo com as pesquisas na prefeitura, ainda 

faltam recursos financeiros para isso (figura 8). 

 

Figura 8. Quarto ambiente visitado: Rio próximo a escola 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Em todos os ambientes visitados, os alunos, com a utilização da máquina 

fotográfica/celular, receberam orientações do que registrar, bem como informações repassadas 

por profissionais que conhecem a história e a importância do local. 

Neste mesmo dia, no período vespertino, utilizou-se o Laboratório de Informática e 

bolsistas e alunos iniciaram a última etapa do projeto (figura 9). Cada aluno deveria escolher 

uma foto e fazer edições, porém, sem descaracterizar as fotos.  

 

Figura 9. Aula no Laboratório de informática para edição e escolha das fotos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Após selecionar e editar as fotos, cada aluno deveria atribuir à imagem uma legenda 

incluindo uma lei ambiental, conforme estudado. Para isto poderiam utilizar as informações 

fornecidas pelos profissionais durante as visitas, as pesquisas na internet e a ajuda dos 

bolsistas. A participação foi intensa e de grande aprendizado para alunos, bolsistas e 

professora. Além da legenda, na foto deveria constar título, local e nome do aluno autor da 

mesma.  

Todas as fotos foram recolhidas e na reunião do PIBID ocorrida na universidade, os 

bolsistas fizeram as correções e impressão das legendas, a revelação das fotos em tamanho 

15x21cm, e a colagem da legenda e da foto em um papel único a fim de montar um painel 

(figura 10). 

 

Figura 10. Painel com as fotos retiradas pelos alunos durante o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Próximo ao fim do ano letivo foi realizada uma Mostra Cultural na E.E.B. Heriberto 

Hulse, onde o painel contendo as fotos registradas e editadas pelos alunos foram expostas. A 

mostra foi realizada durante todo o dia, com várias apresentações, contando com a presença 

dos alunos, professores, comunidade e mídia local. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por meio das atividades realizadas com os alunos, foi possível identificar as 

percepções dos mesmos sobre o meio ambiente. Em meio às saídas de campo eles se 

mostraram sensibilizados com a presença de lixo em áreas preservadas e com a presença de 

redes de esgoto doméstico sendo despejadas no afluente visitado. Mostraram-se contrários a 

esse tipo de atitude revelando um senso de preservação não visto antes da aplicação do 

projeto, embora o conteúdo tenha sido discutido antes em sala de aula. Mesmo com o 

aprofundamento tido no assunto pelos estudos sobre as leis ambientais, faltava-lhes ainda 

maior percepção do problema e, a atividade prática com observações in loco proporcionou a 

noções que faltava para sensibiliza-los. 

Na atividade inicial enquanto discutia-se sobre a legislação, os exemplos que citavam 

e que os movia para o tema era, por exemplo, o desmatamento da Amazônia e o tráfico de 

animais, problemas longe de sua realidade diária, apresentavam frágil convicção de sua 

importância. Porém quando apresentado a eles que próximo de sua realidade, escola, casa, 

cotidiano, também existia problemas ambientais significativos, os mesmos puderam perceber 

que era necessário se posicionar e fazer alguma coisa a fim de reduzir os impactos e preservar 

aquele ambiente. Perceberam também os desdobramentos decorrentes do pouco caso com o 

ambiente de vida, mostrando sincera preocupação com o fato. 

Pode-se destacar que a atividade realizada sobre as leis ambientais estudadas 

previamente pelos alunos com o professor regente que tratou desse assunto devido ao projeto 

escolar que envolvia a política, teve grande relevância para o sucesso da atividade aplicada, 

pois os estudantes apresentaram uma base mais sólida. Por outro lado, contribuiu também 

para reforçar o tema abordado anteriormente. 

Nosso primeiro passo foi dado nesse momento no qual tivemos a oportunidade de 

entender o quanto do assunto os estudantes tinham absorvido e se realmente tinham 

compreendido. Para nossa surpresa os alunos mostraram uma visão bastante crítica do 

conteúdo e discutiram sobre o mesmo em um bom nível. Após alguns comentários dos 

bolsistas e da professora os alunos já se mostravam mais abertos ao debate e formulavam 

ideias cada vez mais significativas em relação ao tema. Neste sentido o diálogo (FREIRE 

2005) se mostrou eficiente como forma de elucidar um conteúdo e perceber os conhecimentos 

tanto prévios, como os apreendidos pelos estudantes. 

Essa etapa foi importante para levar os alunos a questionarem os colegas e a si 

mesmos sobre o assunto proposto, reforçando seu senso crítico que é uma das possibilidades 



de busca do conhecimento científico. O conhecimento adquirido por eles, em suas vidas, pode 

ser interligado a sua capacidade de formular ideias, influenciando suas visões de mundo, sua 

compreensão das coisas que nos cercam (FREIRE 2005). 

Neste contexto Paulo Freire (2011 p. 17) afirma que “Não há para mim, na diferença e 

na "distância" entre a ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o 

que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação.”.  

Dando continuidade ao projeto, foi realizada à saída de campo. Nosso objetivo com 

essa atividade era de que os estudantes efetuassem a coleta de dados para a elaboração de seus 

trabalhos, em outras palavras, fossem conhecer seu objeto de pesquisa. Paulo Freire (1996) 

afirma que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Em suas palavras Freire, 

(2005, p 89) advoga ainda que “Não há palavra verdadeira que não seja práxis”. 

O primeiro destino do roteiro foi ao Parque das Nações Cincinato Naspolini, onde a 

variedade das plantas foi o que mais chamou a atenção. Os alunos comentaram que 

costumavam andar pelo parque sem se importar com os recursos naturais presentes nele, mas 

quando isso se tornou o tema de seus estudos, os mesmos deram a devida atenção e se 

mostraram surpresos quanto as diferentes formas e características de diversas plantas nele 

existentes fotografando flores e aves que surgiam pelo caminho. Percebeu-se que a atividade 

estimulava a curiosidade dos mesmos. 

O segundo destino foi o Parque Ecológico Natural Morro do Céu, nele os alunos 

tiveram contato com uma área preservada. Em meio às trilhas foram encontrados restos de 

lixos de visitantes. Chamou-nos a atenção o fato de que os alunos perceberam este lixo, 

tecendo comentários sobre isso. Como o projeto trabalhava com fotografias eles registraram 

com fotos. Nessa área o foco era trabalhar com a área intocada e esperava-se que os alunos 

fotografassem imagens positivas, porém quando fotografaram o resto de lixo eles mostraram 

estar mais atentos ao trabalho do que imaginávamos. 

No último ambiente que deveria apresentar aos alunos, apenas uma saída de esgoto 

doméstico em afluente próximo a escola, local já conhecido dos estudantes. Os alunos se 

embrenharam no resto da vegetação, preocupados com o que poderia surgir ao longo do 

percurso, ampliando sua investigação. Encontraram e fotografaram mais três saídas de esgoto, 

superando nossas expectativas. 

O resultado mais importante veio com o último momento onde eles tiveram que 

trabalhar com os dados obtidos, pois eles precisaram refletir sobre o assunto. Primeiro 

precisaram escolher uma dentre todas as fotos que eles tiraram, depois tiveram que elaborar 

uma frase para acompanhar a foto que selecionaram, para isso foi necessário colocar em 



prática tudo que viram durante todo o projeto, foi a partir dessas frases que percebemos a 

relevância de todo o processo para o aprendizado dos alunos. 

Percebemos que houve pequenos resultados em cada etapa do processo e somando 

todos os avanços, podemos afirmar que os alunos conseguiram um novo olhar sobre o espaço 

estudado e entendemos que o projeto apresentou resultados positivos para os estudantes e para 

a sociedade. 

Para o grupo, a elaboração desse trabalho representou um passo à frente para o 

desenvolvimento do ser atuante nas questões ambientais da sua sociedade, embora tenhamos 

percebido que os alunos já possuíam um bom grau de conhecimento sobre o assunto, não 

havia uma sensibilização e atenção aos mesmos.  

Hoje em dia ainda é comum o hábito de jogar lixo no chão ou despejar o esgoto 

doméstico em rios e afluentes. Para erradicar esses hábitos, precisamos alterar pequenas 

atitudes vivenciadas por todos e temos como nossa maior aliada à educação. Para isso é 

importante sensibilizarmos os jovens para que possam agir de forma diferente, com um olhar 

mais respeitoso e sustentável por parte de todos.  

Ao levar os alunos para o Parque das Nações, eles puderam vislumbrar a possibilidade 

de reconstituição de uma área onde antes era completamente depredada pela extração do 

carvão, e que é possível pensar numa realidade ambiental diferente para nossa cidade.  

Na visita ao Parque Morro do Céu, os estudantes puderam ver um local preservado, 

com o intuito de que percebam que locais devastados, um dia foram daquela forma. A 

recuperação de uma área custa uma grande quantia de dinheiro e precisa de profissionais 

treinados, para evitar todo esse prejuízo financeiro e natural, bastam pequenos gestos que irão 

evoluir por anos. A ideia é que um jovem que se preocupa com o ambiente hoje, no futuro 

seja qual for sua profissão, esteja preocupado com as questões ambientais não permitindo 

impactos ao meio ambiente e participe ativamente nas questões políticas, sociais e ambientais 

de sua região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das atividades desenvolvidas pudemos observar que o processo de ensino-

aprendizagem da Educação Ambiental, deve ser constante, perpassando todas as disciplinas e 

alcançando cotidianamente todos os alunos. Com atividades práticas podemos tornar este 

processo agradável, estimulando nos alunos o cuidado com o seu ambiente de vida. O 



processo no seu rodo todo trouxe aprendizado a todos os envolvidos, estudantes, bolsistas e 

professores, confirmando o que Freire (2011) afirma quem ensina aprende e quem aprende 

também ensina. 

Em nossas carreiras de educadores, esperamos continuar a realizar atividades que 

inspirem estudantes e outros colegas a perceberem e preocuparem-se com o ambiente para 

que possam criar um futuro onde todos se respeitem, para que a sociedade seja um lugar 

apropriado e bom para todos e nosso ambiente utilizado de forma sustentável e respeitosa.  
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