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RESUMO: O conflito ambiental em que vivemos é provocado por uma crise de valores éticos e
culturais, enraizada em uma visão antropocêntrica, onde o ser humano predomina de forma absoluta
sobre a natureza. Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo,
no tempo e no espaço, a escola se destaca como espaço privilegiado na implementação de
atividades que propiciem essa reflexão e que propiciam mudanças de comportamentos, na forma de
pensar e de agir na relação homem-natureza. O objetivo da semana do meio ambiente na escola foi
desenvolver uma consciência responsável dos alunos para com o cuidado com o ambiente escolar e
propiciar a sensibilização da necessidade de praticar ações no dia a dia ambientalmente corretas, por
meio de atividades práticas. O projeto foi desenvolvido na escola Estadual João Mallet, Nova
Xavantina, MT, em junho de 2012, com a organização e execução dos bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). As atividades foram divididas em diferentes
momentos com execução de teatro, oficinas, palestras, cinema e confecções de painéis com
premiações. Ao construir os alunos se divertiam e apreendiam o valor dos bens naturais e a
importância de preservá-los, evitando o desperdício e considerando a reciclagem como método
fundamental para o equilíbrio ecológico. A experiência no PIBID tem contribuído para nosso preparo
profissional, pois podemos colocar em prática o que aprendemos na graduação
Palavras-chave: sustentabilidade; recursos naturais;educação.
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Introdução
A humanidade com passar dos séculos tem se preocupado com a
capitalização e o progresso, com isso aumentando o consumo dos recursos
naturais de forma devastadora. A questão ambiental vem mobilizando órgãos
do meio ambiente, governos e a comunidade escolar devido às catástrofes
ambientais que estão atingindo o país nos últimos anos. Para a escola torna-se
evidente a importância em trabalhar a conscientizar das crianças e dos jovens
para que ajam com reponsabilidades com meio ambiente.
Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada
do mundo, no tempo e no espaço, a escola se destaca como espaço
privilegiado na implementação de atividades que propiciem essa reflexão, pois
isso necessita de atividades diferenciadas, com ações orientadas em projetos e
em processos de participação que levem à autoconfiança dos alunos, a
atitudes positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção ambiental
(DIAS, 1992).
Carvalho (2003), afirma que o conflito ambiental em que vivemos é
provocado por uma crise de valores éticos e culturais, enraizada em uma visão
antropocêntrica, onde o ser humano predomina de forma absoluta sobre a
natureza. A problemática ambiental exige mudanças de comportamentos,
mudanças na forma de pensar e de agir na relação com a natureza.
A semana do meio ambiente na escola é um projeto que faz reflexão
mais abrangente sobre o processo de aprendizagem daquilo que os alunos
sabem que é importante, mas que não se consegue compreender
suficientemente. O objetivo da semana do meio ambiente na escola foi que
através das atividades propostas na escola, os alunos desenvolvesse uma
consciência responsável para o cuidado com o ambiente escolar e entendesse
a necessidade de praticar ações no dia-a-dia que não prejudique o equilíbrio
com meio ambiente.

Metodologia
O projeto foi realizado na Escola Estadual João Mallet, situada na avenida rio
Grande do Sul, centro, Nova Xavantina-MT de 18 a 22 de junho de 2012. As
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atividades aconteceram em cinco momentos diferenciados. Primeiramente na
abertura do evento foi realizado um teatro com participação de alunos da
escola com a peça “os super-limpos enfrentam o Dr. sujão”. A peça teatral
demostrou a importância de cuidarmos do ambiente em que vivemos.
Segundo momento os alunos participaram de palestras realizadas pelos
bolsistas do PIBID relacionadas com a importância da preservação ambiental,
reciclagem e reponsabilidade ambiental. Terceiro momento foi à realização de
oficinas com os alunos do ensino fundamental de 6º a 9º ano com reutilização
de garrafas pet com confecção de puffs para ser usados no pátio no horário do
recreio.
Paralelamente outra oficina com 2°ao 5º ano com confecções de
brinquedos com garrafa pet e papeis descartados pela a escola e cessões de
cinema com filmes que retratam meio ambientes. O objetivo dessas atividades
foi que os alunos ao manusear o material refletissem sobre a importância da
limpeza e organização do ambiente escolar além de contribuir para a
preservação do meio ambiente.
Quarto momento com cessão de cinema com filmes “lixo extraordinário”
para as turmas de 6º a 9º ano. O filme retrata o lixão de gramacho como
recurso de vida, demonstra como o lixo pode ser transformado em arte e mudar
a vida de quem depende do lixo para sobreviver. A intenção é de despertar nos
alunos de como o lixo pode ser reutilizado, poupando assim o meio ambiente.
Quinto momento os alunos juntamente com o professor desenvolveram
um cartaz por sala, relacionados com meio ambiente, contendo premiações
para os melhores cartazes. No fechamento do evento teve a participação de
um professor da UNEMAT com uma palestra explanando os tipos de poluições
e seus malefícios.

Resultados e discussão
O envolvimento dos alunos e da comunidade escolar nas atividades
desenvolvidas na semana do meio ambiente escolar nos surpreendeu.

O

teatro foi apresentado para as turmas de 2º a 9º ano com todo um cenário
retratando a natureza e os alunos ficaram maravilhados com o espetáculo.
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Dominguez (1978) destaca a valorização positiva de serem trabalhadas
peças teatrais no ambiente da escola, sendo um poderoso instrumento para o
desenvolvimento social, intelectual e cultural do aluno. As palestras possibilitou
o esclarecimento de duvidas, relatadas pelos os alunos e troca de experiências
entre ele.
O filme trabalhado emocionou e motivou os alunos para desenvolverem
as oficinas de reciclagem de garrafa pet e papéis que seriam jogados na
natureza. Candau (1999) destaca a importância das oficinas como uma
ferramenta pedagógica caracterizada pela a construção coletiva de um saber,
de diagnóstico da realidade, de comparação e troca de experiências para a
construção do conhecimento.
Os cartazes desenvolvidos pelos os alunos foram expostos na escola
para toda comunidade escolar apreciar, dois desses foi premiados e a
avaliação foi feita pelos bolsistas do PIBID com os seguintes critérios:
participação

e

compreensão,

qualidade

visual,

conteúdo

do

painel,

originalidade, coerência com o tema: meio ambiente.
Ao construir os alunos se divertiam e apreendia o valor dos bens
naturais e a importância de preserva-los, uma vez que a natureza não é fonte
inesgotável e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício
e considerando a reciclagem como método fundamental para o equilíbrio
ecológico.

Conclusão
A atuação do PIBID na escola tem sido importante

para o

desenvolvimento escolar, pois estão sendo desenvolvidos projetos que
precisam ser trabalhados na escola urgentemente. Projetos relacionados às
questões ambientais para, se construir uma nova educação é uma tarefa
inadiável, como afirma Cascino (1999) em seu livro ‟Educação Ambiental”. A
escola nos parabenizou pelo desenvolvimento do projeto e abriu portas para
outros projetos que serão desenvolvidos ainda este ano. A experiência no
PIBID tem contribuído para nosso preparo profissional, podemos na escola
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colocar em pratica a teoria aprendida na Graduação. Sugere-se que a escola
envolva a sociedade nesses projetos desenvolvidos, pois a problematização
ambiental deve ir além da comunidade escolar, para conseguirmos melhores
resultados é preciso atingir o máximo de pessoas.
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