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Atualmente o estudo da Educação Ambiental vem se tornado uma necessidade 
em todas as partes do mundo, em particular dentro das escolas, pois ha 
necessidade em formar cidadãos mais críticos e conscientes a respeito de 
questões ambientais.  Pode-se perceber que todos os dias são lançados na 
nossa atmosfera grandes quantidades de gases poluentes, que são oriundos 
de veículos e indústrias químicas, estes que além causar grandes problemas 
ao planeta Terra, também comprometem à saúde das pessoas. Segundo 
(DELUIZ et al., 2012), devemos apresentar um caráter crítico, ou seja, trabalhar 
a Educação Ambiental nos ambientes formais e não formais de ensino, sempre 
vinculando a aspectos socioeconômicos. Diante disto, este trabalho teve como 
objetivo procurar conscientizar os alunos do 9º ano do ensino fundamental sobre as 
questões ambientais através de um projeto de intervenção aplicado por meio de 
seminários sobre a seguinte temática: poluição dos rios e coleta seletiva do lixo 
realizado no período de estagio supervisionado. O trabalho proposto foi 
realizado com os alunos do 9º ano de uma escola publica municipal de União-
PI, sendo o trabalho dividido em 05 grupos contendo 06 integrantes cada. 
Deste modo os alunos iriam realizar pesquisas e confeccionar cartazes para a 
execução do trabalho. No Primeiro encontro foi realizado um debate sobre os 
problemas ambientais, dando enfoque nos bairros em que os alunos vivem, 
procurando investigar como acontecem os descartes de lixo na região. No 
segundo encontro foi realizada a introdução à parte teórica a respeito da 
Química ambiental, os tipos de poluições, meio ambiente e coleta seletiva de 
lixo. A apresentação dos trabalhos pelos alunos ocorreu no terceiro encontro, 
onde foi realizado discussões sobre cada tema apresentado. Percebeu-se que 
após as apresentações e discussão dos temas dos 05 grupos, foi possível 
notar o reflexo positivo do projeto, pois os alunos passaram a perceber a 
realidade dos efeitos da poluição em todo o mundo. Pode-se perceber ainda 
que os alunos estavam mais conscientes e críticos a respeito das questões 
ambientais e os riscos futuros a sociedade.  Deste modo observou-se que a 
educação ambiental no ambiente escolar, propiciar uma mudança no modo dos 
alunos perceberem as mudanças que acontecem no cotidiano. Percebe-se 
então, que se faz necessário a inclusão da educação ambiental dentro dos 
espaços escolares, pois a mudança começa através da escola para formação 
de cidadãos mais conscientes e responsáveis sobre o meio ambiente. 
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