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SOBRE A ATIVIDADE 

Introdução Educação ambiental é um tema bastante explorado e tem entrado muito           
em pauta, principalmente pela força que vem ganhando os assuntos de           
ecologia nos tempos atuais. Qual lixeira usar; quais nossos métodos de           
descarte, etc. São assuntos que a sociedade ainda não tem tanto           
conhecimento, mas se mostra muito importante para assuntos de saúde          
pública, em questão de patologias, e na área de ecologia, relacionada a            
sustentabilidade. Por essas e outras questões sociais, torna-se importante         
abordar o tema, principalmente na idade de escolar. 

Objetivo Diferenciar preservação de conservação 
Compreender os aspectos principais da sustentabilidade 
Entender os métodos mais usados no brasil para o descarte do lixo 
Compreender como é feito o reflorestamento 
Diferenciar as cores das lixeiras e seus objetivos 
 



Regras e/ou 
Procedimentos A aula deve ser direcionada com os temas: conservação e preservação,           

sustentabilidade, impactos da poluição de lixos no Brasil e impactos do           
desmatamento. Para tal, cartazes explicativos e didáticos, previamente        
confeccionados, sobre os temas fins devem ser utilizados. Já em aula,           
procede-se a formação de grupos de alunos, e, cada pibidiano, ficará com            
responsável pela explicação do cartaz tema. Após todos os grupos terem           
passado por todos os cartazes, inicia-se uma rodada de perguntas sobre           
os assuntos abordados, onde os alunos ainda possam sanar suas dúvidas. 

Aplicabilidade  
Use o método em todos os âmbitos do ensino, sem modificação, dê maior a             
apenas em termos técnicos que alguns alunos podem não saber. 

 

Pós-Atividade  
Avalie os alunos com questões abertas para saber o que entenderam s           
assunto. 
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