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JUSTIFICATIVA 

 A Educação Ambiental tem de estar presente 

na formação inicial dos professores de modo 

articulado aos demais conteúdos do currículo, 

para assim integrar-se ao projeto pedagógico 

de cada um destes profissionais, a partir da 

capacitação para desenvolver o conteúdo e 

da consciencialização sobre o compromisso 

docente com a sua efetivação.  
 

 

 



 Curso de Licenciatura em Computação - IFSul  

 Legislação Educacional na Contemporaneidade 

 Categorias centrais da LDB Educação Nacional 

 Educação Ambiental na atuação profissional 

 Desdobramento de jogos de trilha como estratégia 

formativa.  

 Terceiro ciclo da Educação Básica – objetivos  

Parâmetros curriculares nacionais 

 Jogos de caráter colaborativo e multidisciplinares 

desenvolvidos em grupos - ofertados 

 Questões ambientais recorrentes na região e com 

significado para os estudantes   

 

CONTEXTUALIZANDO 



OBJETIVOS 

 Perceber que questões ambientais perpassam todas as 

atividades humanas e conteúdos 

 Reconhecer o seu compromisso em assumir a abordagem do 

tema 

 Familiarizar-se com propostas pedagógicas da Educação 

Ambiental: interdisciplinaridade, protagonismo do aluno, 

relação com o entorno, envolvimento na elaboração de 

propostas de intervenção 

 Identificar o potencial dos recursos pedagógicos (jogos) para a  

abordagem da EA 



Educação ambiental 
conceito 

“Processo permanente no qual os indivíduos e a 
comunidade tomam consciência do seu meio 

ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, 

experiências, valores e a determinação que os tornam 

capazes de agir, individual ou coletivamente, na 
busca de soluções para os problemas ambientais, 

presentes e futuros.”  
                                 

                                                                                     Fonte: UNESCO, 1987  



PRODUTOS: TEMAS 

 A arborização das cidades 

 O trânsito, a quantidade de carros, a 

mobilidade inteligente 

 Alimentação saudável 

 Consumo consciente e adequado aos 

gastos mensais familiares (o orçamento 

familiar) 

 Poluição dos rios 

 



PRODUTOS: LÓGICAS 

 Colaboração para o sucesso – exigência 

 Envolvimento de outros grupos: família, 

comunidade, participação cidadã – 

prefeitura 

 Pesquisa (conhecimento acadêmico ou 

senso comum) 

 Propostas de intervenção para a 

resolução 

 


