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A conscientização sobre a proteção do meio ambiente 
surgiu à medida que as pessoas passaram a perceber que 
a sobrevivência do homem depende de um ambiente 
equilibrado e preservado. Apesar de no século XIX o 
biólogo alemão, Ernst Haeckel (1834-1919), ter criado 
formalmente a disciplina que estuda a relação dos seres 
vivos com o meio ambiente (propondo, em 1866, o nome 
Ecologia), foi apenas em meados do século XX que esse 
tema se tornou uma preocupação em todo o mundo, tanto 
que, em 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi 
estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas, 
marcando a abertura da Conferência de Estocolmo sobre o 
ambiente humano. Celebrado anualmente desde então no 
dia 05 de junho, esse evento mundial objetiva catalisar a 
atenção e ações políticas de povos e países para aumentar 
a conscientização e a preservação ambiental. Para Sorren-
tino (1998), os grandes desafios dos educadores ambientais 
são, de um lado, o resgate e o desenvolvimento de valores 
e comportamentos (confiança, respeito mútuo, responsa-
bilidade, compromisso, solidariedade e iniciativa) e de 
outro, estimular uma visão global e crítica das questões 
ambientais e promover um enfoque interdisciplinar que 
resgate e construa saberes. Com esses objetivos, a equipe 
do PIBID Biologia (CEUNES/UFES) realizou um projeto 
em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente 
que foi executado na EEEFM Pio XII (São Mateus/ES) 
entre maio e julho de 2012. O projeto abrangia diversas 
atividades de cunho ambiental, utilizando materiais reci-
cláveis que resultaram em múltiplos trabalhos artesanais 
e jogos. Os pibidianos começaram a arrecadar materiais 
recicláveis para as atividades a partir do mês de maio. Os 
alunos dos 1º e 2º anos, auxiliados pelos pibidianos, con-
feccionaram, no mês de maio, pequenas LIXEIRAS DE 
MESA a base de TNT estampadas em tinta guache com 
desenhos elaborados pelos próprios alunos. O objetivo 
dessa atividade foi conscientizar a importância de cada um 
organizar seu próprio lixo, mantendo limpo o ambiente 
escolar. Essas lixeiras poderiam ser colocadas em suas 
próprias carteiras na escola, em casa, no carro, etc. No 
mês de julho, também orientados pelos pibidianos, os alu-
nos produziram BONECOS ECOLÓGICOS, feitos com 

alpiste e serragem e acompanharam seu desenvolvimento. 
Depois disso, foram enfeitados e batizados com os nomes 
dos alunos criadores. Nos 3º e 4º anos, ainda em julho, 
os alunos confeccionaram dois JOGOS DA MEMÓRIA. 
Para isso utilizaram copinhos de iogurte, restos de EVA 
picados para o acabamento, papel cartão e figuras pintadas 
com lápis de cor, mostrando formas de se cuidar do meio 
ambiente. Partindo do princípio da interdisciplinaridade, 
foram realizadas atividades com professores de distintas 
áreas. Por exemplo, os alunos do 5º e 6º anos, no mês de 
junho, fizeram REDAÇÃO com o tema “Se eu fosse uma 
árvore” sob orientação da professora de português. Além 
disso, compuseram paródias de diversos ritmos com o 
tema proposto pela semana de meio ambiente. Durante os 
três meses de desenvolvimento do projeto, os estudantes 
dos 7º e 8º anos trabalharam com materiais recicláveis 
na produção de ARTESANATOS. O uso de garrafas pet, 
tampinhas, canos de PVC, cabos de vassouras, papelão, 
caixas de leite, entre outros, resultou na produção de ob-
jetos como trompetes, carrinhos, aranhas, quebra-cabeças, 
jogos da memória, jogo de damas, brinquedos do seriado 
“Chaves”, vaivém, beyblade, etc. Com um dia designado 
para a culminância, foi organizada uma gincana com 
todas as turmas do ensino fundamental (totalizando oito 
turmas) e diversas apresentações das atividades realiza-
das e artesanatos confeccionados. Nesse dia, os objetos 
feitos pelos alunos dos 7º e 8º anos foram expostos para 
as turmas do 1º ao 4º ano para conscientizá-los que os 
materiais recicláveis podem ter diversas finalidades. Para 
a gincana, as turmas foram divididas em três equipes, 
diversificando suas séries. A primeira atividade proposta 
foi criar um nome que identificasse sua equipe, sempre 
relacionado ao tema do projeto. Depois disso, seis alunos 
de cada grupo foram separados durante a GINCANA para 
a elaboração de um MASCOTE, também com materiais 
recicláveis. Outra atividade foi o SOLETRANDO, onde os 
alunos soletravam palavras relacionadas ao tema. Em uma 
das atividades, dentro do contexto do cotidiano escolar, 
os alunos tiveram que colocar nas lixeiras de COLETA 
SELETIVA os respectivos materiais recicláveis que foram 
espalhados no chão, separando-os adequadamente em 
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determinado tempo. Vencia a atividade quem tivesse o 
maior número de “lixo” (metal, vidro, papel, plástico) 
devidamente coletado na lixeira correta. Levando em 
consideração os conhecimentos específicos dos alunos 
sobre meio ambiente, foi realizado um QUIZ, em que cada 
equipe dispôs de alguns alunos para responderem questões 
objetivas e específicas ao tema. Por último num clima de 
diversão, cada equipe teve que fazer uma IMITAÇÃO e 
dizer o principal hábito de um animal escolhido. Todas 
as atividades foram supervisionadas pelos pibidianos e, 
avaliadas e julgadas por funcionários da escola, havendo 
interação e envolvimento de todas as pessoas inseridas no 
ambiente escolar. Assim, diante do contexto apresentado, 
realizar diferentes formas de conscientização ambiental 
é de extrema importância, pois fornece e desenvolve 
subsídios para que todos tenham o compromisso de 
cuidar do meio ambiente, reconhecendo a necessidade 
da preservação ambiental, para que possam ter uma nova 
postura no meio em que vivem, alcançando o objetivo 
inicial. Atividades, como as aqui descritas, possibilitam a 
complementação da aprendizagem dentro da sala de aula 
de uma forma mais dinâmica, além de promover uma maior 
interação entre os alunos, despertando a preocupação com 
o meio ambiente. Além disso, proporcionam ao aluno 
a oportunidade de desenvolver a sua criatividade, por 
meio de concursos, gincana e confecção de objetos com 
materiais recicláveis, fortalece estratégias que realmente 
fazem a diferença, consolida os conteúdos desenvolvidos 
em sala de aula, estabelecendo assim uma aprendizagem 
interdisciplinar e contínua. Foram oferecidos aos alunos 
ferramentas não só para que olhassem o meio ambiente 
de sua escola e de sua comunidade, mas também para que 
pudessem expandir sua percepção diante da situação global 
alarmante na atualidade.
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