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A educação ambiental deve ser inserida na formação escolar para proporcionar uma nova 
consciência ambiental e para se fazer cumprir a tarefa de garantir a todas as pessoas o direito de 
desfrutar de um ambiente saudável. A educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania, 
e neste contexto, o presente estudo pretende apresentar os principais desafios e as práticas 
ambientais desenvolvidas no ensino fundamental na escola pública municipal, para as crianças de 
04 a 07 anos na cidade de Piquerobi - SP. Começar a prática de educação ambiental, desde as 
primeiras séries e durante as mais tenras idades, é ter o propósito de trabalhar continuamente 
para que eles compreendam a importância de cuidar do meio ambiente e adquiram hábitos 
saudáveis e opinião própria sobre seus direitos e deveres. Dividir essa responsabilidade com as 
crianças é de extrema importância, pois num futuro próximo teremos mais cidadãos de caráter e 
comprometidos com um desenvolvimento sustentável, para que todas as gerações futuras possam 
conhecer um mundo mais saudável, limpo e agradável a que todos temos direito.  Apresentar as 
práticas ambientais desenvolvidas em três datas comemorativas do calendário escolar na Creche 
Municipal "Cemei Tia Maura" em Piquerobi - SP objetivando desenvolver o senso crítico e a 
responsabilidade sobre o uso e preservação dos recursos naturais. As atividades extensivas 
realizadas foi executadas em três datas comemorativas de acordo com o calendário escolar: 1.ª 
atividade: Dia Mundial da Água no dia 22 de março de 2017: Foram apresentados por meio de 
recursos de multimídia em power point, ilustrações didáticas sobre a importância, uso e 
preservação do recurso hídrico. Seguidamente, foi apresentado um filme educativo da Turma da 
Mônica sobre a água e no término do evento, foi realizado uma pintura facial na face de cada 
criança de uma "gota" com tinta apropriada, para que levassem para suas residências uma 
lembrança sobre a temática abordada. 2.ª atividade: Semana do Meio Ambiente, data 
comemorativa da primeira semana do mês de junho. Foram realizados o plantio de seis mudas 
nativas de árvores em área previamente indicada pela Diretora da Creche Escolar, objetivando 
proporcionar futuramente sombra para o lazer das crianças. Seguidamente, foi confeccionado 
uma mini horta para a creche, com a reutilização de pneus inservíveis, onde as crianças puderam 
uma a uma criar sua muda e plantá-la no devido espaço. 3.ª atividade: Semana do Folclore a ser 
realizado entre o término do mês de agosto e o início do mês de setembro, com a apresentação 
do Projeto de Extensão Curupira, do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unoeste. A 
referida atividade é desenvolvida com fundamento na figura folclórica do Curupira, simbolizado 
como protetor das matas e dos animais das florestas. A apresentação objetiva estimular nas 
crianças a reflexão da importância da proteção e preservação da natureza,em todos os lugares, 
como no seu ambiente escolar.             
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A carência de conhecimentos práticos e teóricos voltados para as questões ambientais é um fato 
que ainda perpetua no Brasil e no mundo, principalmente, para aquelas pessoas que vivem em 
situações de vulnerabilidade social, condições de injustiça, exclusão social e desestrutura familiar. 
Devido a isso, percebe-se que houve a necessidade de levar até as crianças abrigadas no Lar dos 
Meninos de Presidente Prudente - SP, conhecimento ambiental para que possam compreender 
melhor o que está no seu entorno, como também possam ser transformadores de sua própria 
realidade, tanto afetiva, como comportamental no exercício pleno de sua cidadania.  Propor e 
promover ações ambientais educativas no Lar dos Meninos de Presidente Prudente - SP com 
intuito de transmitir noções básicas sobre questões ambientais para a melhoria do espaço que as 
crianças e adolescentes residem. O projeto foi realizado no Lar dos Meninos de Presidente 
Prudente- SP pelos discentes do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do 
Oeste Paulista, matriculados no 3.º termo na disciplina de Educação Ambiental. As ações foram 
realizadas entre os meses de maio e junho de 2017, com as seguintes práticas: ? - Caça ao tesouro 
com materiais recicláveis e não recicláveis, para ensinamento da importância da coleta seletiva; ? - 
Plantio de mudas de árvores nativas, para que eles adotem as árvores e cuidem regando e 
monitorem o seu crescimento; ? - Plantio de plantas ornamentais em espaço de grande circulação 
no ambiente do Lar dos Meninos para embelezar o ambiente.             
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       Relacionado as degradações de solo, aparecem as erosões que se não identificada e tratada, 
podem ocasionar perdas incalculáveis no âmbito econômico, social e ambiental. Diante disso, o 
presente projeto tem como objetivo caracterizar os solos e o relevo de uma propriedade rural a 
fim de determinar a distribuição espacial da suscetibilidade à erosão. Para tanto, procede-se à 
criação de uma base de dados para a criação das cartas no software QGis. Com base em dados de 
campo e resultados laboratoriais confeccionaram-se os mapas pedológico e de uso do solo. 
Correlacionando todos os dados obtidos, geraram-se assim as cartas de suscetibilidade natural à 
erosão e esta aliada ao uso do solo. Como resultados, os estudos contribuíram para identificar 
áreas que possuem potencial de risco de surgir erosões. Conclui que o local é uma área de 
potencial natural à erosão, mas que aliado ao uso do solo ocorre uma melhora desta 
suscetibilidade. 
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       Este artigo destina-se ao estudo das práticas de laboratório como uma estratégia para o 
ensino de Física na elaboração de roteiros experimentais que venham aperfeiçoar o processo de 
aprendizagem. Durante algumas análises nos roteiros experimentais presente no currículo do 
estado de São Paulo realizou-se uma etapa de classificação em três critérios quanto sua 
disposição, suas atividades e suas metodologias presentes, após esse processo, efetuaram-se uma 
nova elaboração com novos critérios no mesmo experimento. Essas estratégias em roteiros 
direcionados e problematizados geram questões desafiadoras aos discentes desconstruindo o 
saber presente para construir um novo saber, os tornados protagonistas de sua aprendizagem. 
Quando os discentes são forçados a discutir algo novo, revendo conceitos já estabelecidos em si, 
começam a perceber que o conhecimento existente não é o suficiente para resolver os problemas 
proposto. Esse processo forneceu aos discentes autonomias e liberdade para absorver aquilo que 
é importante pra si. 

 


