
 

 

 

                                                                

 
 

LIVE DO MEIO AMBIENTE

RESUMO                         

A equipe de professores da EREM Poeta Manuel Bandeira GRE RECIFE NORTE com o 
objetivo de estreitar ainda mais os laços entre professores
ambiente e a sustentabilidade. Inicialmente destacou um vídeo sobre a questão da 
sustentabilidade e qual seria sua importância para a sociedade e, principalmente para o 
meio ambiente e seres vivos em geral, utilizando par
aonde este assunto foi executado de uma forma ampla, abriu
aonde a professora Emmeline deu início a esses debates, dando oportunidade aos demais 
participantes. Em seguida abordamos sobre os ci
apresentou esses ciclos, os quais demonstram como a matéria entre o meio biótico e 
abiótico se comporta e a ação antrópica no meio ambiente. Retratar o poema canção do 
exílio, declamado pelas estudantes do 1º e 2º ano 
Vitória Santos Espina e Gabriela Ribeiro Sobral, destacando os elementos da natureza, 
demonstrar através da arte, o desenho do estudante do 2º ano do ensino médio, Filipe 
Emanuel da Silva Gomes, apresentando as riqu
música canção sal da terra, música executada pela estudante do 2º ano do ensino médio, 
Elaine Barbosa da Silva, valorizando o ser humano e propagando a paz no planeta e 
posteriormente valorizar a literatura de 
a Bibliotecária Gibcleide e o Poeta Esperantivo, os quais declamaram o cordel em forma de 
embolada, mostrando a importância do meio ambiente e a pandemia. A título de 
considerações finais, acreditamos que a 
aprendizagem, usando tecnologia do google meet e as apresentações feitas através dessa 
ferramenta veio enriquecer o aprendizado para todos os envolvidos, nesse tempo de 
                                                                 
1 UFRPE, Departamento de Biologia, Recife
2 FAMASUL, Departamento de Letras, Recife
3 UFPE, Departamento de História, Recife
4 UFPE, Departamento de Física, Recife

  

                                                                 

AMBIENTE E A SUSTENTABILIDADE NA

Emmanuel Romero Martins da Silva 
Licenciatura Plena em Ciências Biológicas

Gibcleide Flávia Pinto de Santana Barros
Licenciatura Plena em Letras

Nicholas Amadeus Pereira Guerra
Licenciatura Plena em Física

Emmeline Paulino Rodrigues
Licenciatura Plena em História

A equipe de professores da EREM Poeta Manuel Bandeira GRE RECIFE NORTE com o 
objetivo de estreitar ainda mais os laços entre professores e alunos, elaborou a live do meio 
ambiente e a sustentabilidade. Inicialmente destacou um vídeo sobre a questão da 
sustentabilidade e qual seria sua importância para a sociedade e, principalmente para o 
meio ambiente e seres vivos em geral, utilizando para este fim a ferramenta do google meet, 
aonde este assunto foi executado de uma forma ampla, abriu-se um leque de debates, 
aonde a professora Emmeline deu início a esses debates, dando oportunidade aos demais 
participantes. Em seguida abordamos sobre os ciclos da natureza, o Professor Nicolas 
apresentou esses ciclos, os quais demonstram como a matéria entre o meio biótico e 
abiótico se comporta e a ação antrópica no meio ambiente. Retratar o poema canção do 
exílio, declamado pelas estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio respectivamente, Letícia 
Vitória Santos Espina e Gabriela Ribeiro Sobral, destacando os elementos da natureza, 
demonstrar através da arte, o desenho do estudante do 2º ano do ensino médio, Filipe 
Emanuel da Silva Gomes, apresentando as riquezas naturais do nosso planeta, Interpretar a 
música canção sal da terra, música executada pela estudante do 2º ano do ensino médio, 
Elaine Barbosa da Silva, valorizando o ser humano e propagando a paz no planeta e 
posteriormente valorizar a literatura de cordel executada pelo Professor Emmanuel Romero, 
a Bibliotecária Gibcleide e o Poeta Esperantivo, os quais declamaram o cordel em forma de 
embolada, mostrando a importância do meio ambiente e a pandemia. A título de 
considerações finais, acreditamos que a live como meio de interação no processo ensino 
aprendizagem, usando tecnologia do google meet e as apresentações feitas através dessa 
ferramenta veio enriquecer o aprendizado para todos os envolvidos, nesse tempo de 
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Anais do 1º Congresso Nacional online de Estudos Científicos 

 

pandemia transpomos a distância entre pr
vivenciando um momento diferenciado para ambos com cultura e descontração, levando 
todos a uma forma diferenciada de ensino aprendizagem.
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