
 

 

 

 

                                                                

 
 

UTILIZANDO O ESPAÇO ESCOLAR PARA TRABALHAR O 

AMBIENTE CONSTRUÍDO EM UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA.

RESUMO  

A educação ambiental nas aulas de Biologia no Ensino Médio tem o objetivo de contribuir na 
formação de cidadãos aptos a decidirem e atuarem nas problemáticas socioambientais e 
sensibilizar os estudantes sobre a importância de conservar o ambiente em que vi
meio de um conjunto de atividades no ensino de Biologia essa pesquisa buscou trabalhar o 
tema na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel com abordagem 
metodológica problematizadora em relação à Educação Ambiental por meio de
da Biologia. Utilizamos o método investigativo de modo a valorizar o conhecimento prévio 
dos estudantes e a despertar a curiosidade e a predisposição para o aprendizado. Entre os 
objetivos da presente investigação foi a elaboração de uma Sequênc
uma Escola pública, lócus da pesquisa, com uma turma do 1º ano do Ensino Médio. A 
metodologia foi baseada na pesquisa qualitativa, considerando os sujeitos colaboradores e a 
pesquisadora. No primeiro momento os participantes respon
levantamento dos conhecimentos prévio e suas concepções sobre o conceito de meio 
ambiente, o mesmo foi aplicado no início e no fim da pesquisa, como instrumento de coleta 
de dados. No segundo momento da atividade pedagógica foi organizado em três etapas: a 
primeira com duração de duas aulas, 
de uma dinâmica com imagem, receberam envelope com imagens do Meio Ambiente e 
organizaram de acordo com suas concepções de Meio Ambiente, levantando hipóteses a 
serem investigadas. Na segunda etapa os
ambiental para enriquecer a roda de conversa sobre a 
ambiente, bem como a respo
duração de duas aulas, foi realizada a Aula de campo
Ambiente Construído seus desafios e problemáticas), onde os estudantes identificaram as 
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A educação ambiental nas aulas de Biologia no Ensino Médio tem o objetivo de contribuir na 
formação de cidadãos aptos a decidirem e atuarem nas problemáticas socioambientais e 
sensibilizar os estudantes sobre a importância de conservar o ambiente em que vi
meio de um conjunto de atividades no ensino de Biologia essa pesquisa buscou trabalhar o 
tema na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel com abordagem 
metodológica problematizadora em relação à Educação Ambiental por meio de
da Biologia. Utilizamos o método investigativo de modo a valorizar o conhecimento prévio 
dos estudantes e a despertar a curiosidade e a predisposição para o aprendizado. Entre os 
objetivos da presente investigação foi a elaboração de uma Sequência Didática, aplicada em 

Escola pública, lócus da pesquisa, com uma turma do 1º ano do Ensino Médio. A 
metodologia foi baseada na pesquisa qualitativa, considerando os sujeitos colaboradores e a 

o primeiro momento os participantes responderam um questionário para 
levantamento dos conhecimentos prévio e suas concepções sobre o conceito de meio 

foi aplicado no início e no fim da pesquisa, como instrumento de coleta 
egundo momento da atividade pedagógica foi organizado em três etapas: a 

primeira com duração de duas aulas, os estudantes foram divididos em grupos e por meio 
de uma dinâmica com imagem, receberam envelope com imagens do Meio Ambiente e 

do com suas concepções de Meio Ambiente, levantando hipóteses a 
serem investigadas. Na segunda etapa os estudantes assistiram ao filme com a temática 
ambiental para enriquecer a roda de conversa sobre a ação do ser humano no Meio 
ambiente, bem como a responsabilidade individual e coletiva> Na terceira

foi realizada a Aula de campo-espaço escolar (A escola como 
Ambiente Construído seus desafios e problemáticas), onde os estudantes identificaram as 
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A educação ambiental nas aulas de Biologia no Ensino Médio tem o objetivo de contribuir na 
formação de cidadãos aptos a decidirem e atuarem nas problemáticas socioambientais e 
sensibilizar os estudantes sobre a importância de conservar o ambiente em que vivem> Por 
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problemáticas ambientais pre
construído também como Ambiente, e ainda a interferência do ser humano neste ambiente.
Com os dados levantados nas aulas e analise dos resultados, intepretação, os estudantes 
validaram suas hipóteses. Ao f
comunidade escolar o resultado da pesquisa desenvolvida. 
estudantes por meio dos questionários de forma comparativa (entrada e saída) e o 
desenvolvimento dos mesmos 
conceitos de Educação Ambiental por meio da estrutura cognitiva que serve de subsunçores 
não eram mais os mesmos. Houve uma mudança de atitude e concepção dos mesmos à 
medida que os novos conceitos foram a
Foram notáveis os avanços durante a roda de conversa e o comportamento durante a aula 
de campo. Muitos com um olhar crítico frente às problemáticas evidenciadas no Meio 
Ambiente construído. Ao final percebemos 
compreensão da importância de cuidar do meio ambiente em que vivem, dando significados 
às suas ações, o que contribuiu na aprendizagem e na formação do sujeito crítico com a 
reorganização dos conhecimentos prévios e r
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problemáticas ambientais presentes no ambiente. De forma a perceber o ambiente 
construído também como Ambiente, e ainda a interferência do ser humano neste ambiente.
Com os dados levantados nas aulas e analise dos resultados, intepretação, os estudantes 
validaram suas hipóteses. Ao final, como síntese geral dos resultados apresentaram a toda 
comunidade escolar o resultado da pesquisa desenvolvida. Ao analisar o conhecimento dos 
estudantes por meio dos questionários de forma comparativa (entrada e saída) e o 
desenvolvimento dos mesmos durante as atividades propostas, concluímos que os 
conceitos de Educação Ambiental por meio da estrutura cognitiva que serve de subsunçores 
não eram mais os mesmos. Houve uma mudança de atitude e concepção dos mesmos à 
medida que os novos conceitos foram acrescentados no desenvolvimento da atividade. 
Foram notáveis os avanços durante a roda de conversa e o comportamento durante a aula 
de campo. Muitos com um olhar crítico frente às problemáticas evidenciadas no Meio 
Ambiente construído. Ao final percebemos que os estudantes tiveram um avanço na 
compreensão da importância de cuidar do meio ambiente em que vivem, dando significados 
às suas ações, o que contribuiu na aprendizagem e na formação do sujeito crítico com a 
reorganização dos conhecimentos prévios e relacionando com os novos conceitos.
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