


Boas Práticas na Educação 
Ambiental

• O Departamento de Desenvolvimento Curricular por meio da Equipe
de Educação Ambiental busca incentivar e divulgar as Boas Práticas de
Educação Ambiental nas Instituições de Ensino do estado do Paraná.

• No ano de 2018 mais de 515 Instituições de Ensino participaram da
Etapa na Escola da V Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio
Ambiente comprovando que a Educação Ambiental está presente em
nossas instituições, sendo trabalhada em diferentes disciplinas.



• Política Estadual de Educação Ambiental – Lei nº.17505/2013 que
destaca a importância das temáticas socioambientais estarem
presentes no currículo de forma transversal, interdisciplinar,
permanente e contínua.

• A página da Educação Ambiental no Portal Dia a Dia Educação
apresenta vários materiais de podem contribuir para o estudo e a
inserção da Educação Ambiental nas práticas escolares.

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteud
o.php?conteudo=607

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=607


Sensibilização:

 Professor, professora, reflita: você já colocou a Educação

Ambiental em prática em suas aulas?

 Na sua opinião, a Educação Ambiental deve ser trabalhada por

todas as disciplinas do currículo do ensino básico?
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Problematização:

 Conceito de Educação Ambiental.

 Política Nacional de Educação Ambiental (lei n ͦ. 9.795/99).

 Como a maioria das escolas brasileiras e paranaenses colocam em

prática a Educação Ambiental?

 Educação Ambiental e a Transversalidade.
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Fundamentação Teórica:

 A Educação Ambiental deve ser trabalhada como política social

para a mudança da mentalidade. (Paulo Freire)

Educação Ambiental através de uma formação ética e respeitosa

com a natureza. (Baruch Espinosa)

Educação Ambiental desenvolvida por meio de projetos

interdisciplinares.
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Sugestões Práticas:

 Educação Ambiental através de atividades teórico-práticas,

na perspectiva da transversalidade, com turmas do Ensino

Médio, envolvendo iniciação científica e pesquisa.

 Metodologia: realização de aulas de campo e a atividade

prática de reflorestamento de um parque municipal de

Curitiba.
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Professora Gabriela Loureiro Martins Ricetto -
Colégio Estadual Luiza Ross (Rede Estadual)
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Etapa1: Aula de Campo à Exposição Didática de Solos da UFPR

• Realizada no dia 24/10/2018.

• Despertou nos alunos o interesse sobre a importância do solo, além
de complementar conteúdos estudados na teoria em diferentes
disciplinas, tais como: Biologia, Geografia e Química.

• Esta aula de campo envolveu um grupo de 35 alunos, que na prática
puderam examinar perfis de solo, coleções de rochas formadoras do
solo e morfologia, além de demonstrações práticas.
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Etapa1: Aula de Campo à Exposição Didática de Solos da UFPR

Foto: Grupo participante na aula de 

campo no Museu de Solos da UFPR
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Gabriela L. Martins Ricetto.

Foto: Observação Morfologia do Solo. 
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Etapa1: Aula de Campo à Exposição Didática de Solos da UFPR

Foto: Manuseio diferentes texturas do 

solo.
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Gabriela L. Martins Ricetto.

Foto: Demonstração de diferentes perfis 

de solo
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2. Etapa 2: Visita orientada à Unidade de Conservação do Parque 
Estadual de Vila Velha, no dia 07/11/2018, em Ponta Grossa (com 
um grupo de 72 alunos e 11 professores).

* Compreender a importância dos parques estaduais e os motivos pelos quais foram 

transformados em Unidades de Conservação.
* Ter contato com um lugar onde a natureza encontra-se conservada, fato distante 
da realidade do centro urbano de Curitiba. 
* Aliar teoria e prática, através  de diferentes aspectos, dentre eles os saberes 

geográficos, biológicos, geológicos, químicos e ambientais. 
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Etapa2: Visita orientada à Unidade de Conservação do Parque Estadual 
de Vila Velha

Foto: Parte do grupo da Escola Estadual 

Professora Luiza Ross
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Gabriela L. Martins Ricetto.

Foto: Grupo da escola Luiza Ross observando 

as formações geológicas do parque. 
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Debora Gomes.
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Etapa2: Visita orientada à Unidade de Conservação do Parque Estadual 
de Vila Velha

Foto: Furnas de Vila Velha.
Fonte: Dispositivo móvel aluna Milene Ventura.

Foto: Grupo da escola Luiza Ross aprendendo 

sobre a importância das Unidades de 

Conservação. 
Fonte: Dispositivo móvel  aluno Gustavo.
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Etapa2: Visita orientada à Unidade de Conservação do Parque Estadual 
de Vila Velha

Foto: Grupo da escola Professora Luiza 

Ross, durante visita. 
Fonte: Aluna Elisa.

Foto: Hora do almoço, escola Professora Luiza 

Ross
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Gabriela L. Martins Ricetto
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Etapa 3: Plantio de 200 mudas de árvores nativas no Parque Náutico Iguaçu, no dia 09
de Novembro de 2018.

• Esta atividade teve por objetivo
colocar em prática ações efetivas
de educação ambiental, dentro e
fora dos muros da escola,
envolvendo 40 alunos,
professores, comunidade,
administração pública municipal
e o 5 GACAP (quartel do
Boqueirão).

Grupo envolvido na atividade de
reflorestamento no Parque Náutico
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Etapa 3: Plantio de 200 mudas de árvores nativas no Parque Náutico
Iguaçu, no dia 09 de Novembro de 2018.

Foto: Alunos da Escola Professora Luiza Ross 

envolvidos no projeto
Fonte: Dispositivo móvel professora:  Gabriela L. Martins Ricetto

O reflorestamento auxilia no combate do

aquecimento global.

Ajuda diretamente a conter enchentes e o

fenômeno de ilhas de calor, que ocorrem em

cidades de todo o mundo, por conta do

aumento da permeabilidade do solo e

retirada da cobertura verde, aumentando

consideravelmente a temperatura nas áreas

urbanas.
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Etapa 3: Plantio de 200 mudas de árvores nativas no Parque Náutico 
Iguaçu, no dia 09 de Novembro de 2018.

Fotos: Alunos da Escola Estadual Professora Luiza Ross durante atividade de reflorestamento no

Parque Náutico.
Fonte: Dispositivo móvel professora Alcione Filipak. 
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Etapa 4: Confecção de Jornal, com verbas do Programa Ensino Médio
Inovador.

O jornal é fruto do Projeto Ensino Médio Inovador, com o objetivo de trazer novas

práticas pedagógicas aos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas do país.

Neste projeto foram contemplados trabalhos de campo, Educação Ambiental na

escola, protagonismo juvenil, estímulo às práticas de leitura e letramento.

O desenvolvimento do projeto deu-se de forma interdisciplinar, com professores e

alunos de todas as turmas e séries da primeira, segunda e terceira série do Ensino

Médio.



Fechamento

 Ressaltar a importância da prática da educação Ambiental na

escola através de projetos interdisciplinares.

 Incentivar os professores e professoras a serem protagonistas

da Educação Ambiental crítica, capaz de formar em nossos

alunos uma ética de responsabilidade.
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Professora Almerilis de Oliveira Ramos – Escola 
Municipal Monteiro Lobato (Rede Municipal de 

Colombo)



Apresentação

 Município de Colombo;

Projeto vem sido desenvolvido desde 2015;

Idade dos alunos variam de 5 até 12 anos (salvo algumas

exceções)
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Metodologia:

Incialmente uma pesquisa sobre as problemáticas que envolvem

a comunidade;

Apesar do projeto já estar sendo desenvolvido desde 2015, todo

ano há uma retomada de todo caminho percorrido dentro das

questões ambientais;

Em todos os momentos é necessário favorecer o debate e a

reflexão dos temas abordados;
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Metodologia:
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 Problematização da realidade 
local.

 Questionário elaborado 
coletivamente pelos alunos e 
aplicados por eles também.

Saída a campo para aplicação dos questionários.
Fonte: Acervo pessoal da professora.



Atividades desenvolvidas:

 Conversa com um jornalista do município;

Visita ao Centro de Artes e Esportes Unificados de Colombo (CEU

das Artes);

Visita a Associação de Recicláveis Emanuel;
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Atividades desenvolvidas:

 Jogo da Diversidade;

Construção coletiva de uma poesia.

Debates sobre aterros sanitários, cosumismo, as problemáticas

envolvidas no tema e as questões socioambientais.

Boas Práticas na Educação Ambiental



Atividades desenvolvidas:

 Composteira doméstica.

Plantio de árvores ao entorno da escola e mudas de Araucárias.

Bomba escolar e mata ciliar

Contrução coletiva com os alunos de um mascote para escola -

“Grazul”.

Utilização de livros de literatura infantil para enfatizar o debate e

promover momentos de reflexão.
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Atividades desenvolvidas:

Cricação de um “jornal escolar” envolvendo a temática

ambiental;

Confecção de folderes com os assuntos debatidos em sala de

aula para distribuição para comunidade.

Ponto de coleta de oléo usado.
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Atividades desenvolvidas:

Utilização de videos encontrados no Youtube que envolvam as

questões ambientais.

Visita Ténica da Secretaria do Meio Ambiente de Colombo,

representante da Companhia Paranaense de Energia (COPEL),

Representantes do Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos

Recursos Naturais (IBAMA) e também a visita do Ecoexpresso da

Sanepar.
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Atividades desenvolvidas:

Palestras para comunidade.

Criação de músicas com os temas dialogados nas aulas.

Questionário elaborado e aplicado pelos alunos sobre a

realidade local.

Escrita de uma carta destinada aos vereadores do Município de

Colombo- PR com reinvindicações feitas pelos alunos referente as

questões locais.
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Algumas das atividades desenvolvidas:

 Debate e reflexão sobre o que é meio ambiente (Ser humano

pertencente a esse meio) ;

Conversa sobre o que é poluição (Poluição não é somente

resíduos sólidos);

Contextualização da palavra “Lixo”;
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Tempo: 6:00



Algumas das atividades desenvolvidas:
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Atividades sobre resíduos sólidos.                                     Atividades sobre resíduos sólidos. 
Fonte: Acervo pessoal da Professora.                                Fonte: Acervo pessoal da Professora.



Atividades desenvolvidas:

 Dentro da temática água foram debatidos: As diferenças entre

Rio e Mar, Poluição, Contextualização local, visita do ônibus Vida

Marinha.

Debate dos temas pré selecionados com mediação do professor.

Visita ao Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal

do Paraná

Boas Práticas na Educação Ambiental



Atividades desenvolvidas:
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Jogos interativos sobre questões ambientais                        Visita ao museu do Lixo em Campo Magro –PR 
Fonte: Site da Prefeitura de Colombo –PR                             Fonte: Site da Prefeitura de Colombo -PR



Atividades desenvolvidas:
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Plantio de Girassóis.                                                                  Atividades com a Composteira Doméstica.
Fonte: Acervo pessoal da professora.                                     Fonte: Acervo pessoal da professora.



Atividades desenvolvidas:
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Observação do solo e dos insetos .                                         Observação das árvores em volta da escola.
Fonte: Acervo pessoal da professora                                      Fonte: Acervo pessoal da professora.



Atividades desenvolvidas:
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Visita do Ônibus Vida Marinha.                                         Visita ao Jardim das sensações no Jardim    
Fonte: Acervo Pessoal da professora.                               Botânico de Curitiba. Fonte: Acervo pessoal da

professora                       



Atividades desenvolvidas:
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Mural com obras feitas pelos alunos ressaltando    Criação coletiva do mascote da escola
as belezas locais. (Gruta do Bacaetava)                     Fonte: Acervo pessoal da Professora.



Atividades desenvolvidas:
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 Entrega da Carta aos 
vereadores de Colombo-
PR. 

 Escrita coletivamente 
pelos alunos após 
inúmeras atividades 
realizadas envolvendo as 
questões ambientais. 



OBRIGADA!
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Participe você também do Conexão Professor, venha 
bater um papo conosco e contar sua Boa Prática.

Equipe de Educação Ambiental

Rosilaine Durigan Mortella

(41)3340-5817

ambiental@seed.pr.gov.br


