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Atualmente, vivemos numa sociedade que busca o aperfeiçoamento e a 
utilização de diversos meios de informação em qualquer esfera e isso faz 
acontecer o crescimento do uso dos recursos tecnológicos. Este pesquisa foi 
realizado como atividade de intervenção no qual se concentrou na 
possibilidade de utilizar o técnicas de pesquisa como princípios educativos, em 
termos paralelos ao currículo da química e abrangendo todos os envolvidos da 
turma (discentes do primeiro ano do ensino médio) da educação profissional e 
tecnológica de uma instituição que oferta cursos médio-técnico profissionais e 
assim gerando a necessidade de propor o uso de diversos recursos 
tecnológicos com aplicação da metodologia para a realização das atividades 
dos alunos. O objetivo geral do projeto de intervenção foi estudar os 
ecossistemas em Marechal Deodoro-AL, identificando os impactos ambientais 
e ações depredatórias que estes vêm sofrendo ao longo do tempo. Para tanto, 
foi encaminhado e realizado diversas etapas do microprojeto para os alunos do 
ensino médio (EM) com a finalidade de discutir e estudar o Complexo Marítimo 
Estuarino Lagunar Mundaú – Manguaba (CELMM), em Marechal Deodoro, 
cidade à qual a maioria dos alunos residem. Foram utilizados como 
metodologia o uso de hiperlinks como referencial teórico, além do projetor de 
multimídia, maquetes e apresentações orais, que resultou num 
debate/intervenção que gerou polêmica entre alguns componentes das turmas, 
ao concordar ou discordar dos temas abordados no subprojetos de cada 
equipe formada. Diante disso, as etapas metodológicas ocorreram da seguinte 
forma: Pesquisa (Bibliográfica e documental, a partir da utilização de Webquest 
como metodologia de pesquisa, utilização de entrevistas e aplicação de 
questionários na coleta de dados), divisão das turmas participantes por equipes 
– diversas atividades e produção textual. registros das atividades com fotos, 
produção de vídeos, construção de home page, socialização dos resultados 
obtidos com as pesquisas e produções geradas pelos alunos. Durante a 
culminância e a convivência (relacionamento) com os alunos, cerca de 30 
alunos se fizeram presente durante as atividades, tais alunos foram das turmas 
dos 1os anos B e C, do turno vespertino da instituição mencionada acima. E os 
períodos de realização das atividades do tema escolhido ocorram 
paralelamente às aulas regulares do curso, tendo por fim suas apresentações 
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com o auxílio dos mais variados recursos tecnológicos e discussões sobre o 
tema entre os alunos, no qual gerou um grande debate. Contudo, 
consideramos a importância deste trabalho, em ressaltar os impactos 
ambientais como reflexão e desenvolvimento que é acrescentado no 
conhecimento do aluno como futuros profissionais técnicos ambientais, assim 
proporcionando mais interação no processo de ensino-aprendizagem pelo fator 
principal que estes estudantes têm como seres formadores de conhecimento 
crítico. Outro fator importante para a conclusão desta pesquisa, foi perceber 
que é possível obter estratégias de ensino para que fossem observadas as 
relações interpessoais, a criatividade e participação dos alunos, por mostrarem 
motivação em contribuir para que novas investigações a respeito do 
desenvolvimento da pesquisa, para que seja mais esclarecedor e mais 
apreciável em ser compartilhado diante do público-alvo que estão no curso e 
na sociedade. 
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