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CARTA AO LEITOR
por Eurico Toledo - Secretário de Meio Ambiente de Niterói

Fotografia: Alexandre Vieira

Caros leitores,
É com enorme alegria que ce-

lebro a Revista do Ambiente de Ni-
terói – REVAN, número três, edição 
especial, sob título de capa “Sema-
na Municipal de Educação Ambien-
tal na Escola”, não apenas pelas 
ações organizadas em sí, mas pelo 
arranjo institucional necessário 
para publicação dos anais deste im-
portante evento.

Para tanto, torna-se fulcral 

perceber as demandas, planejar e 
articular parcerias e meios de im-
plementação, esta última cumpre 
o objetivo para o desenvolvimento 
sustentável número 17.

Não podemos olvidar a Educa-
ção Ambiental como pilar metodo-
lógico fundamental para a mudan-
ça de paradigma. Essa mudança 
ocorre quando temos professores, 
verdadeiros mestres que se empe-
nham para cumprir a nobre missão 

de educar para buscar a conscien-
cialização ambiental de seus alu-
nos, e estes por sua vez se tornarem 
agentes multiplicadores.

Assim, desejo boa leitura dos 
textos a seguir, que relatam de ma-
neira enxuta como nossos mestres 
entendem o meio ambiente, e como 
podemos alcançar excelência na 
educação com vista o desenvolvi-
mento sustentável.

Praia do Sossego, PARNIT, Niterói
Fotografia: Acervo Prefeitura
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Parcerias e Meios de Implementação para o Desenvolvimento Sustentável

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia) próximo 
ao Forte Barão do Rio Branco, Niterói.
Fotografia: Pedro Simões

O Objetivo de Desenvolvimen-
to Sustentável da ONU número 17 
apregoa: “Fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a par-
ceria global para o desenvolvimen-
to sustentável”. Desta maneira, a 
terceira edição da REVAN, que tra-
ta da Primeira Semana Municipal 
de Educação Ambiental na Escola, 
traduz esse objetivo. Isso ocorre 
devido a articulação de diferentes 
órgãos e entidades para planeja-
mento, execução e avaliação dos re-
sultados obtidos neste importante 
evento.

Para tanto, foi seguida à risca a 

metodologia da ODS 17, em âmbito 
local, com o intuito de usar plata-
formas tecnológicas, capacitação 
abordando questões sistêmicas  de 
coerência política e institucional, 
além de parcerias multissetoriais 
entre órgãos e autarquias da admi-
nistração pública direta e diferen-
tes entidades de nossa federação.

Assim, buscar iniciativas para 
desenvolver medidas que impul-
sionem o progresso do desenvolvi-
mento sustentável e fomentem por 
meio da educação ambiental a ca-
pacitação dos profissionais da rede 
de ensino municipal, coordenados 

de maneira articulada pela Câmara 
Técnica de Educação Ambiental do 
Conselho Municipal de Meio Am-
biente (COMAN) em cumprimento 
à lei n° 2.648 de 19 de setembro de 
2009, que dispõe sobre a criação da 
Semana de Educação Ambiental em 
Niterói.

Em última análise, seguem nas 
próximas páginas os anais deste 
importante evento que em sua re-
alização cumpriu com os objetivos 
do desenvolvimento sustentável.
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SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

A Semana Municipal de Educa-
ção Ambiental na Escola (SEMEAE 
2018), ocorrida nos dias 04 a 06 de 
julho, no Auditório do Memorial 
Roberto Silveira, representou um 
importante evento para o Muni-
cípio de Niterói. Organizada pela 
Secretaria de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade 
(SMARHS) e o Núcleo de Ações In-
tegradas da Fundação Municipal de 
Educação de Niterói (NAI), contou 
com o apoio de diferentes institui-
ções de ensino e pesquisa, como 
Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ), Laboratório Horto Viveiro da 
Universidade Federal Fluminense 
(LAHVI/UFF) e Parque Estadual da 
Serra da Tiririca.

O evento teve como um de seus 
principais objetivos, o cumprimen-
to do disposto na Lei Municipal Nº 
2648, de 16 de setembro de 2009, que 
dispõe sobre a criação da Semana 
Municipal da Educação Ambiental.

Durante sua ocorrência, a SE-
MEAE 2018 reuniu docentes, alunos 
de graduação de diferentes cursos, 
pesquisadores e demais interessa-
dos em sua temática central, possi-
bilitando a divulgação seus projetos 
e discussão sobre os desafios de se 

trabalhar a educação ambiental no 
ambiente escolar. Sua programa-
ção contou com palestras, oficinas, 
apresentação de trabalhos científi-

Apresentação da peça teatral Vem Pular no Rio! pelo grupo de teatro Araquãnis
                   Foto: Aline Moreno

Exposição de resumos acadêmicos                      Foto: Aline Moreno

Apresentação da peça teatral Vem Pular no Rio! pelo grupo de teatro Araquãnis
                   Foto: Aline Moreno

cos e relatos de experiência e ainda 
atividades artísticas, como a apre-
sentação da Peça “Vem pular no 
Rio!” pelo grupo Aquarãnis, basea-
da na obra do poeta Manoel de Bar-
ros e atividades inclusivas, como a 
apresentação do “Forró em libras” 
do projeto Expressom.

Por seu caráter inédito e inova-
dor, o evento pôde contribuir não só 
para valorizar atividades de educa-
ção ambiental que estão sendo re-
alizadas, como também estimular 
o desenvolvimento de novas ações 
através da troca de experiências, 
motivando educadores para o de-
senvolvimento de novas propostas 
de projetos de educação ambiental 
no ambiente escolar.
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AÇÕES DO PROJETO ECOVIVER
NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI

O Projeto Ecoviver foi cria-
do em 2006, é viabilizado 

pela lei de incentivo à cultura (Lei 
Roaunet) do Ministério da Cultura 
e patrocinado pelo Grupo EcoRodo-
vias, que em Niterói é representado 
pela concessão Ecoponte. O proje-
to tem como proposta desenvolver 
atividades culturais, como oficinas 
e mostras artísticas, gerando re-
flexão, senso crítico e mudança de 
comportamento. Envolve professo-
res, alunos e comunidade de esco-
las públicas dos municípios dos Es-
tados do Paraná, Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro. O viés educativo e cultural 
do projeto trabalha com sensibili-
zação de professores e alunos de es-
colas públicas, a fim de desenvolver 

re S u m o

Por:

Carolina Helena O. da Silva
Geógrafa e coordenadora pedagógica

um novo olhar acerca do território 
em que vivem e assim, despertar a 
sensação de pertencimento e esti-
mular o exercício da cidadania de 
forma criativa através do uso da 
arte e da cultura. 

Em 2017 o projeto ingressou na 
agenda escolar do município de Ni-
terói, trabalhou com 5 escolas que 
desenvolveram ações de reconhe-
cimento de território, conscientiza-
ção de moradores dos bairros onde 
as escolas se localizavam além de 
trabalhar questões específicas das 
escolas, tais como bullying. Como 
resposta, esse ano de 2018 esta-
mos trabalhando com 11 escolas e 
uma ONG no município de Niterói 
e expandimos nossas atividades 
para o município do Rio de Janei-

ro, onde estamos trabalhando com 
15 escolas e já estamos coletando 
bons resultados e ações efetivas de 
sustentabilidade. 

Projeto Ecoviver em Niterói                          Foto: www.ecoviver.com.br
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COMO ATIVIDADE LÚDICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AULA PASSEIO

re S u m o

Entende-se como educação
ambiental o processo 

no qual o estudante obtém 
conhecimento de questões 
ambientais, modificando sua visão 
de mundo, de modo que possa 
atuar como agente transformador 
da realidade na qual está inserido. 
Acredita-se que atividades lúdicas, 
motivadoras e que apostem na 
sensibilização possam favorecer 
uma educação ambiental crítica 
e contextualizada. No tocante ao 
tema, as aulas passeio, técnica 
da pedagogia Freinet, oferecem 
experiências concretas e dinâmicas 
de aprendizagem. Ao utilizá-las 
recorre-se a estratégia de ensino 
para a formação de um sujeito 
emancipado, através de um 
processo investigativo. O objetivo 
geral é discutir as experiências 
de aulas passeio, ocorridas no 
Parque Estadual da Serra da 

Tiririca - Trilha Interpretativa do 
Córrego dos Colibris e trechos 
de Mangue no entorno da Lagoa 
de Itaipu. Enquanto objetivos 
específicos propõe-se discutir 
conceitos científicos; sensibilizar 
os estudantes para as questões 

Foto: Arquivo pessoal do autor

ambientais locais, bem como 
construir relações entre a escola 
e agentes ambientais do seu 
entorno. A pesquisa qualitativa, 
empregou o estudo de caso para a 
coleta de dados. As técnicas usadas 
foram observação participante, 
entrevistas semiestruturadas 
e questionários para compor a 
triangulação dos dados. Recorreu-
se à análise por triangulação de 
métodos como referencial para 
interpretação. As aulas passeio 
desenrolaram-se com uma turma 
do sétimo ano de escolaridade 
da Escola Municipal Francisco 
Portugal Neves e foram pensadas 
para que se abordassem conteúdos 
de Ciências, mas de forma lúdica e 
interativa. Além disso, sensibilizar 
os estudantes para as questões 
ambientais locais, construindo 
discussões sobre a necessidade 
de preservação destas áreas. 
Durante o processo, os estudantes 
afirmaram que as aulas passeio 
permitiram aprender Ciências de 
forma prazerosa e ainda ajudaram a 
conhecer a região em que vivem sob 
outra perspectiva. Um estudante 
sinalizou que sua visão sobre o 

Foto: Arquivo pessoal do autor
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re S u m o

manguezal mudou, indicando que 
estas atividades podem sensibilizar. 
Pode-se afirmar que construiu-
se relações entre a comunidade 
escolar e agentes ambientais 
locais, integrando conhecimento 
científico local e conhecimento 
escolar. Portanto, as aulas passeio, 
interligadas a outras atividades, 
podem contribuir para a construção 
de uma educação ambiental crítica 
e trazendo à tona problemáticas 

Foto: Arquivo pessoal do autor

Por:

E. M. Barros
eversongbarros@hotmail.com
Professor FME, Mestrando em Ensino de Ciências da 
Natureza - UFF, Niterói, RJ

J. S. Ribeiro
jackribeiro.jr8@gmail.com
Bióloga, condutora ambiental - PESET, Niterói, RJ

locais. Neste contexto, entende-
se que é preciso que os estudantes 
realizem atividades em espaços 
não formais, criando relações entre 
sujeitos, permitindo que a escola 
seja um espaço de construção 
e multiplicação do saber.

Palavras-chave: Pedagogia 
Freinet, Ensino/aprendizagem, 
Ecossistema.
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DE PLANTAS DE RELEVÂNCIA FITOTERÁPICAS: O BOLDO BRASILEIRO (PLECTRANTHUS BARBATUS ANDREWS) E 
BOLDO MIRIM (PLECTRANTHUS NEOCHILUS SCHLTR)   

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E ODORÍFERAS

re S u m o

Em 2018, as crianças do 5º
ano do ensino fundamen-

tal do COLUNI/UFF estão desen-
volvendo diferentes projetos rela-
cionados à disciplina de Educação 
Ambiental. O objetivo do presente 
estudo foi promover o reconheci-
mento e plantio de duas espécie de 
importância fitoterápica, o Boldo 
Brasileiro (BB, Plectranthus barba-
thus Andrews) e Boldo Mirim (BM, 
Plectranthus neochilus Schltr), en-
volvendo uma universitária da FA-
MATH e três universitários da UFF, 
visando promover entre as crianças 
em questão a construção do conhe-
cimento sobre aspectos relaciona-
dos às características morfométri-
cas e odoríferas de ramos da planta 
em questão em comparação com 
ramos de Boldo Mirim (BM, Plec-

Crianças medindo o Boldo Mirim sob 8 condições de cultivo                          Fonte: Neuza Rejane Wille Lima

tranthus neochilus Schltr), à produ-
ção de muda a partir de estacas e ao 
crescimento vegetal do BB em rela-
ção a diferentes condições ambien-

tais de insolação. Em 14 de maio de 
2018, partir de ramos de BB foram 
produzidas 12 estacas com 3 nós a 
partir do ápice que foram cortadas 

Desenho realizado pelas crianças indicando o tamanho das plantas ao final do experimento                  
                                    Fonte: Neuza Rejane Wille Lima



Pág. 11

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i ou t u b R o-18

Por:

H. R. R. Lima; P. C. Ferah; G. A. Sodré; 
L. V. Campos. 
propetbiofronteiras.uff@gmail.com
Estudantes do ProPET Biofronteiras, Instituto de 
Biologia,  Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Niterói, RJ, Brasil. 
N. R. W. Lima
rejane_lima@id.uff.br
Tutora do ProPET Biofronteiras e Professora 
Associada, Instituto de Biologia, Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil. 

com auxílio de 26 crianças entre 9 
e 11 anos de idade. Em seguida as 
estacas foram submersas em 10% 
solução enraizadora por 10 minu-
tos e, posteriormente, plantadas 
em quatro vasos de oito litros cada 
contendo solo composto por húmus 
de minhoca e esterco bovino que 
foram condicionados ao ar livre. 
Após essa atividade as crianças res-
ponderam a um questionário sobre 
as características morfométricas e 
odoríferas do BB em comparação 
com o BM e realizaram desenhos. 
Em 18 de abril de 2018, as crianças 
desenterraram o BB, verificaram 
o desenvolvimento de raízes nas 
plantas (a transformação das es-
tacas em mudas), realizaram o re-
plantio e condicionaram os vasos 
em estufas sob quatro intensida-

Medidas do Boldo Mirim sob 8 condições de cultivo                                           Fonte: Neuza Rejane Wille Lima

des solares (10%, 30%, 50%, 100%). 
Posteriormente, elas realizando re-
dações e desenhos. Em 16/05/2018, 
as crianças mediram com fitas mé-
tricas o tamanho de um ramo de 
cada vaso, contaram o número de 
folhas e realizaram redações e de-
senhos. Os maiores valores de com-
primento (69 cm) e do número de 
folhas (17) foram verificados para a 
insolação de 30%. Através dos ques-
tionários, das redações e dos dese-
nhos, foi verificado que as crian-
ças construíram conhecimentos 
sobre as diferenças entre as duas 
espécies de plantas e sobre o efeito 
das condições ambientais no BB.

Palavras-chave: Espécies, 
Raízes, Sol, Desenho, Redação. 

re S u m o
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APA do Morro do Morcego, da Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes Pico e Rio Branco
Foto vencedora do concurso para a capa do Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói
Rodrigo Silva Campanario

A Área de Proteção Ambien-
tal (APA) do Morro do Mor-

cego, Fortaleza de Santa Cruz e dos 
Fortes Pico e Rio Branco foi criada 
em 04 de abril de 2002 através da 
Lei Municipal nº 1.967/2002, com 
uma área de 141 (cento e quarenta e 
um) hectares, sendo composta por 
importantes referências históricas 
e culturais. Localizada no bairro de 
Jurujuba, abriga os Morros do Mor-
cego, do Macaco, do Pico e do Ou-
rives, as Praias do Adão, da Eva, da 
Várzea, do Canal, de Jurujuba e de 
Fora, os Fortes do Barão Rio Bran-
co e São Luiz, a Fortaleza de Santa 
Cruz e as Igrejas de Nossa Senhor 
da Conceição e de São Pedro. Apre-
sentase também como um rele-
vante conjunto paisagístico no que 

tange aos atributos naturais (costão 
rochoso, cordão arenoso, vegetação 
de Mata Atlântica), agregando ele-
mentos que ajudam a preservar a 
história de ocupação de Niterói.

Seu plano de manejo foi apro-
vado e instituído em 23 de mar-
ço de 2011 (Decreto Municipal nº 
10.912/2011) com o objetivo de pre-
servar e recuperar amostras signi-
ficativas do ecossistema de Mata 
Atlântica e promover o desenvolvi-
mento da riqueza da flora e da fau-
na originais da unidade. Ele tam-
bém estabelece para a APA as Zonas 
de Preservação da Vida Silvestre 
– ZPVS, de Conservação da Vida 
Silvestre – ZCVS, Zona Histórico – 
Cultural – ZHC, Área de Especial 
Interesse Turístico – AEIT e Zona de 

Urbana – ZU e versa sobre parâme-
tros de uso e ocupação da Zona de 
Urbana: uso residencial para fins 
moradia e alojamento militar, cons-
trução de apoio à atividade militar, 
restringidos o armazenamento de 
produtos inflamáveis e de material 
bélico.1 

1 Texto do Atlas das Unidades de 
Conservação do Município de Niterói. Pág. 
54 e 55.
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SOBRE POLUIÇÃO MARINHA VOLTADO A PESSOAS COM DIVERSIDADE 

FUNCIONAL INTELECTUAL

O presente trabalho foi re-
alizado a partir de uma 

pesquisa participante e possui ca-
ráter qualitativo, tendo por objetivo 
realizar uma ação de divulgação 
científica com foco em educação 
ambiental, cujo tema central foi a 
poluição do bioma marinho. O pú-
blico foi composto por indivíduos, 
jovens e adultos, com algum tipo de 
diversidade funcional intelectual. A 
pesquisa foi realizada no Clube de 
Cláudia Alves – Desenvolvendo Es-
peciais (CCA), no bairro de Itaipu 
– Niterói/RJ. As atividades tiveram 
duração de dois encontros com um 
intervalo de 11 dias. Foram apresen-

re S u m o

Exposição do resumo na Semana de Educação Ambiental de Niterói                                                                                                   Foto: Pedro Paulo Belga de Souza
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tados temas relativos às caracterís-
ticas do bioma marinho e a sua bio-
diversidade; assim como a questão 
da poluição por resíduos sólidos e 
também noções básicas de respon-
sabilidade individual para a preser-
vação do bioma marinho. Para veri-
ficar a efetividade da ação junto aos 
participantes, foram desenvolvidas 
atividades com desenhos, pinturas, 
diálogos e reciclagem que visaram 
reconhecer se os materiais e abor-
dagens utilizados sensibilizaram 
ou não os participantes. Os resul-
tados foram positivos, pois 8 em 10 
participantes responderam bem à 
metodologia de análise empregada.

Palavras-chave: Bioma Mari-
nho; Educação Inclusiva; Contami-
nação Marinha.
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ENCONTROS ENTRE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

A alfabetização científica, 
através de seus métodos e 

estratégias, desenvolve competên-
cias como argumentação e articu-
lação dos raciocínios, mas de forma 
mais profunda, também auxilia o 
estudante a se posicionar na socie-
dade e debater criticamente o méto-
do, destinos e usos da ciência para a 
vida. Quando tangem assuntos am-
bientais, alvo importante da pers-
pectiva CTS no ensino de Ciências 
e Biologia, os objetivos da alfabeti-
zação científica se encontram com 
a educação ambiental crítica, re-
pensando questões que se referem 
ao antropocentrismo, relações eco-
lógicas e desequilíbrios ambientais 
causados pelo homem. O objetivo 
deste trabalho, de cunho teórico, foi 
elaborar uma revisão bibliográfica 
sobre a relação entre alfabetização 
científica e educação ambiental na 
escola. O delineamento metodoló-
gico seguiu um modelo de pesqui-
sas em bancos de artigos online 
que discutissem e apresentassem 
atividades de alfabetização cien-
tífica com cunho ambiental para 
análise de seus efeitos na formação 
de indivíduos críticos. Os princi-
pais pontos percebidos foram: (i) o 
fato dos estudantes desenvolverem 
argumentações, em atividades de 
investigação, os auxilia a articular 
e organizar ideias, além de reforçar 
a cultura de criticar os paradigmas 
socioambientais; (ii) algumas ativi-
dades potencialmente fortalecem 
a conexão com a realidade, muitas 
vezes distante na rotina escolar co-
mumente descontextualizada com 
as particularidades dos educandos; 
(iii) determinados formatos de ati-
vidades (e.g. trilhas interpretativas, 
aulas de campo, etc) despertam 
sensações e emoções ligadas à co-

re S u m o

nectividade à natureza, o que é rela-
cionado, em alguns estudos, à uma 
potencialização do aspecto cogni-
tivo; (iv) quando em espaços não-
-formais, onde o ambiente comple-
xo possui interações naturalmente 
ocorrendo, auxilia na superação da 
disciplinaridade e compartimen-
talização do conteúdo tratados na 
biologia, que normalmente dificul-
tam a compreensão holística do 
ambiente. Nestas formas se conso-
lidam algumas pontes entre a uma 
educação ambiental crítica e a al-
fabetização científica escolar, que 
tem como meio uma leitura crítica 

Por:

Vivian dos Santos Nogueira
vivian.nogueira18@gmail.com
Licenciada em Ciências Biológicas - Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Seropédica 
– RJ

Apresentação de trabalho oral                 Foto: Aline Moreno

de um espaço complexo para atin-
gir a finalidade da formação cidadã 
e transformadora que a sociedade 
tanto aspira.

Palavras-chave: Educação 
crítica, Formação Cidadã, Meio 
Ambiente.
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ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INCLUSIVA 
PRATICADAS PELA GUARDIÕES DO MAR NOS PROJETOS UÇÁ E EDUC

re S u m o

O conceito de Educação 
Ambiental (EA) evoluiu 

e continua a evoluir à medida que 
surgem novas percepções, e com 
isso a necessidade de inferências 
positivas no meio ambiente. Da 
mesma maneira o conceito de in-
clusão segue evoluindo, e tornando-
-se mais abrangente, favorecendo 
a uma grande parcela da socieda-
de. Na prática, ambos conceitos se 
‘esbarram’, uma vez que existe a 
necessidade constante da sensibili-
zação em EA, e que sempre haverá 
em qualquer ambiente algum indi-
víduo que apresente alguma diver-
sidade funcional (DF), precisando 
por isso de recursos e abordagens 
acessíveis. Nesse âmbito, a Guar-
diões do Mar, uma instituição sem 
fins lucrativos, cuja a EA constitui 
a principal ferramenta mobiliza-
dora, na gestão dos Projetos UÇÁ1 e 

1 Contou com o patrocínio da 
Petrobras através do Programa Petrobras 
Socioambiental.

EDUC2, passou a ter atenção espe-
cial para a inclusão, favorecendo a 
prática da Educação Ambiental In-
clusiva, uma vez percebida a gran-
de parcela de educandos com DF 
atendidos pelos projetos nas insti-
tuições de ensino participantes. Na 

2 Conta com a parceria da Petrobras

Alunos interagindo com modelos táteis de organismos marinhos microscópicos
Foto: Helensandra Mattos                                                                                                                      

Alunos interagindo com modelos táteis de organismos marinhos microscópicos
Foto: Helensandra Mattos                                                                                                                      

segunda fase do Projeto UÇÁ (2015 
a 2016), cujo objetivo principal foi a 
preservação do ambiente marinho 
e costeiro, com foco nos mangue-
zais da Baia de Guanabara, todas 
as instituições de ensino visitadas 
para a realização de exposições iti-
nerantes de EA, nos oito municípios 
abrangidos, receberam mediação 
específica voltada para os educan-
dos com DF, num universo de cerca 
de 40 mil atendidos. Visando con-
tribuir ainda mais para o processo, 
foram desenvolvidos modelos táteis 
de organismos marinhos micros-
cópicos voltados ao público com 
baixa visão e cegueira, assim como 
foram criados sinais em LIBRAS 
para os nomes desses mesmos or-
ganismos. No Projeto EDUC, que 
acontece em cinco comunidade de 
Duque de Caxias, e cujo tema cen-
tral em EA são os resíduos sólidos, 
todas as instituições visitadas rece-
bem mediação de uma especialista 
em educação especial, que também 
realiza a comunicação em LIBRAS, 
e adapta todo o material e abor-
dagens para que sejam acessíveis. 
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re S u m o

Essa experiência vem permitindo a 
aquisição de novos conhecimentos 
e de novas percepções que surgem 
de demandas reais, e que favore-
cem o desenvolvimento de uma 
abordagem mais complexa, em que 
os processo de EA e de inclusão são 
concebidos de forma integrada.

Palavras-chave: Educação, Meio 
Ambiente, Diversidade.
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Modelos táteis de organismos marinhos microscópicos               Foto: Victoria Oliveira                                                                                                                      
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CONTRIBUIÇÕES DO CENTRO GÊNESIS
INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:

re S u m o

Este trabalho é resultado de
uma trajetória percorrida 

em parceria com diversos 
profissionais, visando sensibilizar 
e mobilizar pessoas que atuam na 
educação infantil para a inclusão 
da educação ambiental nesse 
segmento de forma permanente, 
tendo iniciado na disciplina 
Espaços Pedagógicos e Práticas de 
Educação Ambiental, ministrada 
no curso de Pedagogia da 
Faculdade Batista do RJ. Diante da 
constatação, identificada através de 
um levantamento, realizado pelas 
alunas e alunos, junto a 40 escolas, 
de que a educação ambiental no 
segmento da educação infantil se 
resumia a atividades pontuais, sem 
continuidade e aprofundamentos, 
passamos a refletir sobre os 
impactos dessa lacuna e como 
preenchê-la. Nesse sentido foi 
criado um grupo de discussão no 
Centro de Educação Ambiental 
Gênesis, constituído por estudantes 
de Pedagogia, tendo como suporte 
textos de Tiriba(2008); Soares(2004); 
Boff(1999); Demor(2000); Layargues 
& Castro(2002) e Teles(2002).  
Além das reuniões internas 
houve debates em com alunas e 
alunas de cursos de Pedagogia 
do município de São Gonçalo, 
resultando na elaboração de uma  
proposta constituída por projetos, 
cursos e workshops, cujos pontos 
principais são: O reconhecimento 
de que a educação ambiental 
precisa ser considerada  como um 
processo,  que deve prolongar-se 
por toda a vida e, obrigatoriamente, 
começar na infância, tendo em 
vista que esse é um período  em 
que a criança está  formando 
conceitos e valores;  A realização 
de   práticas de educação ambiental 

que privilegiem o contato com  a 
natureza, de modo a promover 
experiencias significativas de vida, 
considerando-se que elas podem 
contribuir para a conscientização 
ambiental e por último, A 
abordagem da problemática 
socioambiental-escassez de água, 
alterações climáticas, extinção 
da biodiversidade, poluição, 
entre outros e não apenas a 
produção de lixo e o consumo 
consciente. A proposta vem sendo 
implementada no Centro Gênesis 
com a participação de profissionais 
de diversos municípios da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Em 2017 o curso foi oferecido no 
Encontro Paranaense de Educação 
Ambiental, tendo a participação de 
profissionais de diversas cidades 

Centro de Educação Ambiental Gênesis                                        Foto: Divulgação Facebook
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paranaenses. Os resultados 
têm sido relevantes no que se 
refere à introdução da temática 
na educação infantil de forma 
permanente e a adoção de práticas 
que privilegiam o contato com a 
natureza, sobretudo nos espaços do 
jardim.

Palavras-chave: Educação 
Ambiental, Escolas, Natureza.



Pág. 19

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i ou t u b R o-18

MANDALA AGROFLORESTAL:
EXPERIÊNCIA REALIZADA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO LESTE FLUMINENSE, RJ

O trabalho “Mandala Agro-
florestal” trata-se de um 

projeto realizado na Escola Muni-
cipal Antineia Silveira Miranda, 
Niterói, Rio de Janeiro. Possui por 
objetivo a realização de atividades 
que possam promover a motivação 
e o interesse da comunidade esco-
lar para a causa ambiental por meio 
do plantio de sementes e mudas. O 
projeto teve início no ano de 2017, 
intitulado “Mais verde na escola” 
em parceira com o professor Carlos 
Eugênio representando a Fundação 
Municipal de Educação – Núcleo de 
Ações Integradas. A prática educa-
tiva dependeu do público-alvo, ou 
seja, todos os alunos da referida 
escola. Foram desenvolvidos can-
teiros em forma de mandala e no 
centro do sistema foram plantadas 
mudas de girassol. No círculo de 
melhoria da qualidade de vida am-
biental foram cultivados coentro, 
salsinha, capim limão, erva cidrei-
ra, couve, repolho roxo, berinjela, 
milho e tomate. No círculo de equi-
líbrio ambiental com função de 
melhoria da produtividade foram 
plantadas mudas de árvores nati-
vas da região como cacau, mamão, 
chicha, romã, oiti, abricó de maca-

re S u m o

                                                                                                Foto: Fabiana Monteiro

 Foto: Fabiana Monteiro

co e jenipapo. Dessa forma, sema-
nalmente, as turmas se reservam 
entre plantações e manutenções 
da horta. Atingiu-se o público alvo 
total de discentes, com a partici-
pação de todas as turmas, a saber, 
sexto, sétimo, oitavo, nono anos e 
a turma de aceleração. A prática 
ambiental gerou como resultados 
aprendizados nas técnicas de plan-
tio de diversas espécies de plantas, 
cuidado das plantas diariamente, 
corresponsabilidade, sensibiliza-
ção por tema ambiental, melhoria 
das condições da terra com adubo 
da compostagem feita pelos alunos 
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na escola, comprometimento com 
a proposta trazida, reutilização de 
garrafas PETs para a rega da horta e 
entendimento sobre conceitos ma-
temáticos como medidas de com-
primento, circularidade, raio e diâ-
metro. Concluímos que a atividade 
proposta de caráter ambiental teve 
grande receptividade. As plantas 
necessitam de cuidados especiais e 
por isso o projeto tem continuidade 
com manutenção diária.  

Palavras-chave: Horta, Manda-
la, Educação Ambiental.
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O TEATRO DE FANTOCHES COMO FERRAMENTA 
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

O teatro representa uma 
importante manifestação 

artística, que permite a abordagem 
de diversos assuntos do cotidiano 
de forma lúdica. A representação 
teatral por meio dos fantoches é 
considerada uma estratégia inte-
ressante junto ao público infantil, 
por possibilitar a sensibilização e 
a participação de maneira diver-
tida, permitindo ao participante 
vivenciá-la e se tornar parte da dra-
matização durante sua execução. 
O presente trabalho utilizou-se do 
teatro de fantoches como recurso 
educativo na introdução da temáti-
ca sobre a preservação da fauna sel-
vagem, mais especificamente sobre 
o atropelamento da fauna selvagem 
e suas consequências na perda da 
biodiversidade. A atividade foi re-
alizada na Unidade Municipal de 
Educação Infantil (UMEI) Doutor 
Paulo César Pimentel, em Itacoatia-
ra, Niterói, no dia 07 de novembro 
de 2017, durante a “Semana Fora da 
Estrada, Dentro da floresta: I Sema-
na de Sensibilização e Prevenção 
ao Atropelamento de Fauna Silves-
tre de Niterói”. A ação foi realizada 
pela Secretaria de Meio Ambiente, 

re S u m o

Recursos Hídricos e Sustentabili-
dade de Niterói (SMARHS), contan-
do com a participação de técnicos, 
voluntários e estagiários. A opção 
pela utilização do teatro de fanto-
ches foi feita por se considerar este 
um recurso acessível, de linguagem 
mais simples e divertida para se 
abordar o tema atropelamento de 
fauna selvagem junto ao público-
-alvo, que contou com a participa-
ção de aproximadamente 180 pes-
soas, incluindo alunos de 2 a 5 anos 
e docentes. A peça apresentada in-
titulou-se “Animal na estrada não 
é legal”, e contou as aventuras do 
gambá Gambanildo, sobrevivente 
de um atropelamento em uma ro-
dovia e seus amigos. Os persona-
gens abordados eram representan-
tes da fauna selvagem do município 
de Niterói e espécies registradas 
em levantamentos sobre a fauna 
atropelada na região. Através des-
ta atividade, foi possível se discutir 
as causas dos atropelamentos, seus 
impactos sobre a biodiversidade 
e o papel que cada cidadão possui 
na sua prevenção. Percebeu-se que 
durante a atividade houve intensa 
participação dos alunos durante a 
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execução da peça, que não somente 
a assistiam, mas também partici-
pavam com colocações e interação 
direta com os personagens da peça. 
Sendo assim, a partir dos resultados 
obtidos em nossa experiência, reco-
mendamos a utilização do teatro 
de fantoches em ações de educação 
ambiental, especialmente em ações 
junto ao público infantil.

Palavras-chave: Educação Am-
biental, Biodiversidade, Animais 
Selvagens.

Alunos da UMEI Doutor Paulo César Pimentel               Foto: Aline Moreno
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O MEU LUGAR: 
EDUCAÇÃO E MEMÓRIA DE NITERÓI

O Conhecimento sobre o 
patrimônio cultural do 

nosso país é fundamental para a 
concretização de ações que visam 
a sua valorização e preservação. 
Para tanto, se faz necessário reavi-
var o sentimento de pertencimento 
do bem cultural, contribuindo des-
ta forma para o desenvolvimento 
de uma sociedade mais sensível e 
consciente, guiada pela lógica da 
sustentabilidade, promovendo as-
sim o fortalecimento da identidade 
e a preservação do patrimônio na-
tural e cultural brasileiro. O projeto 
Redescobrindo Niterói, desenvolvi-
do na Escola Municipal Levi Car-
neiro, é uma iniciativa de Educação 
Patrimonial em que os alunos têm 
a oportunidade de conhecer a sua 
cidade sob a luz da Arqueologia e 
da Geografia utilizando-se ações 
educativas interdisciplinares. Esta 
cidade apresenta inúmeras belezas 
naturais e culturais, porém muitos 
desconhecem suas riquezas arque-
ológicas. Nosso projeto tem como 
objetivo apresentar aos alunos do 
Clube de Arqueologia o Sambaqui 
Duna Grande e o Museu Socioam-

re S u m o

Praia de Itaipu onde esta localizado o Sambaqui Duna Grande                                                                                            
              Foto: Ana Paula Mello

Atividade de Educação Patrimonial na Praia 
de Itaipu                           Foto: Ana Paula Mello
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biental de Itaipu, ambos situados 
na praia de Itaipu, destacando a im-
portância da preservação deste sítio 
arqueológico para a cidade. Os alu-
nos participam diretamente da pes-
quisa, realizam atividades práticas 
no laboratório de Ciências, visitam 
o Museu de Itaipu e divulgam o seu 
trabalho para a comunidade atra-
vés da apresentação nas Feiras de 
Ciências Estadual (Feira de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado do 
Rio de Janeiro) e Municipal (Feira 
de Ciência e Tecnologia de Niterói). 
Segundo Figueira e Miranda (2012), 
a Educação Patrimonial possibilita 
ao aluno perceber que o patrimônio 
faz parte de sua história. Tal percep-
ção contribui para o fortalecimento 
de laços afetivos com o lugar onde 
vive podendo até mesmo, dar um 
novo sentido a este. Ao desenvolver 
a responsabilidade individual sobre 
o patrimônio da nossa cidade refle-
timos sobre as dinâmicas presentes 
no espaço geográfico, relacionando 

o nosso lugar com o mundo na in-
tenção de diminuir a lacuna exis-
tente entre memória e patrimônio.  
O conhecimento sobre a história 
local é uma ferramenta de luta por 
direitos como cidadão, preservação 
do nosso passado, intervenção no 
presente e a construção consciente 
de um futuro próximo.

Palavras-chave: Arqueologia, 
Educação Patrimonial, Geografia.
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PEQUENOS GRANDES CIENTISTAS:
UMA ABORDAGEM PEDAGÓGICA A PARTIR DA PERSPECTIVA INFANTIL

re S u m o

O projeto nasceu da curiosi-
dade das crianças do GREI 

(Grupo de Referência de Educação 
Infantil) 4C mediante a leitura rea-
lizada pelas professoras, do clássico 
“João e o pé de Feijão”. Realidade e 
fantasia se confrontaram mediante 
a questão do quão grande ficou o 
pé de feijão e como seria um pé de 
feijão de verdade. Com o objetivo 
de estimular a curiosidade infantil 
acerca da germinação de sementes 
a partir do manuseio dos utensílios 
necessários ao seu plantio e propor-
cionar a solução de situações pro-
blemas, percebendo dessa forma 
quais são os elementos essenciais 
para que uma semente germine. 
Realizamos o projeto com o intui-
to de levar as crianças a descober-
tas através de uma vivência lúdica, 
cheia de surpresas e questões práti-
cas a serem resolvidas. O potencial 
da infância é infinito, a quantidade 
de possibilidades encontradas com 
um simples desafio feito é imensa, e 
de retorno extremamente significa-
tivo. A proposta visa à formação de 
hipóteses comparativas, construin-
do a diferença entre o imaginário 
e o real, retomando a história, os 
experimentos realizados e o conta-
to com a natureza. Compreenden-
do que o respeito e cuidado com o 
Meio Ambiente é essencial na for-
mação de valores de uma criança. 
Por fim, oferecer ambiente adequa-
do para experimentação e cultivo 
através da construção de uma horta 
coletiva para a escola.

Palavras-chave: Ciência, Infân-
cia, Natureza.

Por:

Angelica Machado Meirelles
angel.meireles@hotmail.com
Graduação em Pedagogia – UFF, Niterói-RJ

Alessandra de Souza Outeiro Cândido
aleouteiro@hotmail.com
Pós-graduada em Educação Inclusiva – FAMATH, 
Niterói-RJ

Thaynara Bonifacio Silva
thaynarabonifaciosilva@gmail.com
Graduanda em Pedagogia - UERJ-FFP, São Gonçalo-RJ

Apresentação de Pôster durante a SEMEAE               Foto: Aline Moreno
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PLASTICIDADE FENOTÍPICA DO BOLDO MIRIM (PLECTRANTHUS NEOCHILUS SCHLTR)

AO ALCANCE DE CRIANÇAS DO 2º. ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO 
REIS (COLUNI/UFF): CONHECENDO OS FATORES ABIÓTICOS QUE INFLUENCIAM O CRESCIMENTO VEGETAL

Estudantes do COLUNI/UFF 
participam de projetos pro-

movidos por diferentes disciplinas. 
Em 2017, a disciplina Educação Am-
biental que foi ministrada aos es-
tudantes do 2º. ano do ensino fun-
damental envolveu a implantação 
de uma horta para aprendizagem 
sobre estratégias de plantio, além 
de propiciar produtos para compor 
a merenda escolar. O objetivo do 
presente estudo foi promover a rea-
lização de experimentos com o Bol-
do Mirim (Plectranthus neochilus 

re S u m o

Schltr), juntamente com uma uni-
versitária da FAMATH e três univer-
sitários da UFF, visando promover 
entre as crianças a construção do 
conhecimento sobre a plasticidade 
fenotípica expressada por plantas 
quando submetidas a diferentes 
condições ambientais, complemen-
tando as atividades da disciplina 
em questão. Quarenta e oito estacas 
de 10 cm de comprimento do boldo 
foram cultivadas em estufas sob 2 
tipos de fonte de luz (lâmpada no 
COLUNI; sol na UFF) sob 4 intensi-

Crianças regando vasos com Boldo Brasileiro, plantados sob supervisão de estudantes de Ciências Biológicas (UFF e FAMATH), com apoio de professora de 
educação ambiental do COLUNI.                  Foto: Neuza Rejane Wille Lima

dades (10%, 30%, 50%, 100%) e em 
2 tipos de solo quanto ao adubo [1: 
compostagem vegetal + esterco aví-
cola (3:1)]; 2: húmus de minhoca + 
esterco bovino (1:1)] em 16 vasos de 
3 litros de capacidade cada. O plan-
tio, realizado em 19/10/2017, contou 
com participação ativa de 17 crian-
ças entre 9 e 10 anos de idade que 
realizaram os primeiros desenhos. 
Em 16/11/2017, as crianças medi-
ram o tamanho das plantas com ré-
guas adaptadas (com somente cm), 
observaram a quantidade de folhas 
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em cada vaso e realizaram novos 
desenhos. Finalmente, tiraram suas 
dúvidas e expressaram suas opini-
ões em uma roda de conversa de 20 
minutos de duração. Determinou-
-se, no Laboratório de Botânica da 
UFF, os pesos úmido e seco (g) das 
folhas. As concentrações nutrientes 
nos solos foram determinadas pela 
EMBRAPA. O sucesso dos experi-
mentos foi pleno para as condições 
de iluminação solar e parcial para 
iluminação com lâmpada. O maior 
investimento em biomassa vegetal 
ocorreu no solo do tipo 1, e maior 
crescimento na insolação de 10%, 
refletindo os efeitos esperados para 
a concentração de nutrientes no 
solo e busca pela luz solar.  Os resul-
tados obtidos revelaram que crian-
ças entenderam os experimentos e 
foram capazes de construir conhe-
cimentos sobre a capacidade das 
plantas em responder às variáveis 
ambientais.

Palavras-chave: Plantio, Sol, 
Solo, Desenho, Roda de Conversa.

Por:

H. R. R. Lima; P. C. Ferah; G. A. Sodré; 
L. V. Campos. 
propetbiofronteiras.uff@gmail.com
Estudantes do ProPET Biofronteiras, Instituto de 
Biologia,  Universidade Federal Fluminense (UFF), 
Niterói, RJ, Brasil. 
N. R. W. Lima
rejane_lima@id.uff.br
Tutora do ProPET Biofronteiras e Professora 
Associada, Instituto de Biologia, Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil. 

Exemplo de questionário aplicado aos alunos          Foto: Marizilda Cruppe

Exemplos de preenchimentos da Tabela com as medidas do Boldo Brasileiro e desenhos realizados após o fim do experimento em 16/05/2018
                        Foto: Neuza Rejane Wille Lima
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Exercer a cidadania é buscar 
uma sociedade melhor para todos.

SEJA  VOLUNTÁRIO DA 
DEFESA CIVIL DE           

NITERÓI E 
AJUDE O MUNICÍPIO A SE 

TORNAR AINDA MAIS              
RESILIENTE 

www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br

Maiores informações no site da Defesa Civil ou pelo telefone 2620-0199

Defesa Civil

http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/
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PROJETO ESTAÇÃO AMBIENTAL CHARLES DARWIN
CULTURA E MEIO AMBIENTE INTERAGINDO DIVERSIDADES

O Projeto Socioambiental 
Estação Ambiental Char-

les Darwin teve origem a partir da 
iniciativa dos moradores e iniciou-
-se a partir de 2002, sendo conheci-
do inicialmente pela sigla GREEM 
– Grupo de Renovação Ecológica 
do Engenho do Mato. Com o lança-
mento do PUR-RO/2002, elaborado 
pela Prefeitura, onde era prevista 
uma AEIT- Área de Especial Interes-
se Turístico, no bairro do Engenho 
do Mato, uma vez que a região teve 
seu status distrital alterado de ru-
ral para urbano, por decreto, já em 
1997, dando início a uma série de 
impactos, cujo objetivo do projeto, 
em sua fase inicial, era buscar miti-
gar ou ao menos amenizar tais im-
pactos, aliviando também as con-
sequências na vida dos moradores 
da região, cujo modo de vida estava 
sendo inexoravelmente alterado. 
Com este objetivo foram realizadas 
diversas ações como execução de 
levantamentos e aplicação de ques-
tionários de campo gerando uma 
radiografia local, dois cursos de 
condutores em parceria com o DR-
M-RJ e o PESET/INEA, levantamen-
to de campo no Itaocaia Valey, sen-
sibilização e educação ambiental 
junto aos caçadores e moradores, 
convertendo-os em aliados da pre-
servação, parceria com coletores de 
resíduos reciclados e distribuição 
de mais de 140 coletores de coleta 
seletiva para o comércio local, com 
seu respectivo treinamento por alu-
nos do curso de Técnico Ambiental, 
mantido pela ABPGA. No ano de 
2016 foi implantado um ponto de 
coleta seletiva - CICLÉA, em parce-
ria coma CLIN, na praça do bairro. 
Além de realizar aulas de campo e 
visitas guiadas no respectivo ca-
minho e no parque, com escolas, 

re S u m o

professores, universitários e pas-
seios temáticos com os ecoturistas, 
resgatando a memória local e sua 
história, relativa a Serra da Tiriri-
ca, a sua população tradicional e as 
fazendas da região. A partir de 2007 
com a conclusão da primeira fase 
do projeto, incorporou-se ao mes-

mo os dados trazidos pela Casa da 
Ciência-UFRJ, relativos à passagem 
de Darwin pela região. De posse 
destes dados, a Estação Ambiental 
propôs a criação de um polo turís-
tico regional, abrangendo o Enge-
nho do Mato em Niterói e o Itaocaia 
Valey em Marica, criando ambiente 

Foto: Sérgio Renato Bacellar

Foto: Sérgio Renato Bacellar
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Por:

S. Renato Bacellar
bacellarsergio@gmail.com
Relações Públicas, FACHA/ FGV/ INFNET - Rio de 
Janeiro-RJ. ABPGA – Associação Brasileira de Perícia 
e Gestão Ambiental

Foto: Sérgio Renato Bacellar

ainda mais favorável à consolida-
ção da nova vocação da região e 
criando possibilidades de inclusão 
da população local, via o turismo, 
tanto receptivo como de base co-
munitária, a geração de trabalho e 
atração de investimentos por parte 
do município e o uso pelas escolas 
da rede pública e privada, do polo 
turístico e seus atrativos, como fer-
ramentas para desenvolvimento 
dos eixos transversais, ampliando 
o espaço pedagógico e as possibi-
lidades educativas  além dos limi-
tes da escola. Desta forma alunos e 
professores, tem a possibilidade de 
experienciar novas abordagens “in 
loco”, no contato com a natureza, 
sua flora e sua fauna, assim como 
o seu contexto histórico, cultural 
e tradicional da serra da Tiririca. 
Para isso foram encaminhados à 
Câmara Municipal de Niterói dois 
projetos de lei, que culminaram nas 
leis 2699/2010, que criou e reconhe-
ceu o Caminho de Darwin em Ni-
terói e o polo turístico previsto no 
plano diretor do município e a lei 
2986/2012, que tombou imaterial-
mente a região do polo e suas carac-
terísticas urbanísticas, objetivando 
a sua preservação. No município de 
Marica, onde foi feito um esforço 
de convencimento, conseguimos 
unir esforços  com a Prefeitura e 
a Secretaria de Turismo à época e 

que posteriormente veio a materia-
lizar-se no Decreto Municipal, que 
desapropriou e Tombou a Fazenda 
Itaocaia, com vistas à criação e im-
plantação do Memorial Charles Da-
rwin, que também será alvo de uso 
pedagógico, cultural e educacional 
por parte de estudantes , pesquisa-
dores, escolas, professores e turis-
tas. Com o lançamento neste ano 
de 2018 da ROTA DARWIN, que fará 
parte do Sistema de Rotas de longo 
curso do ICMBio, fica consolidado o 
polo turístico regional e o Caminho 
de Darwin neste trecho do Estado.

Palavras-chave:  Serra da Tiriri-
ca, Darwin way, Ecoturismo.

Foto: Sérgio Renato Bacellar
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SUSTENTABILIDADE TAMBÉM É COISA DE CRIANÇA!
PROJETO

re S u m o

Projeto Instituinte da UMEI 
Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes

Constatamos a necessidade
de incentivarmos os alunos, 

desde cedo, a assumirem  um 
compromisso de responsabilidade 
com as questões ambientais e com 
as ações que todos desenvolvemos 
no meio que ocupamos. Portanto, 
optamos por trabalhar com este 
tema trazendo essas questões para 
o cotidiano dos alunos, bem como a 
realização de atividades concretas, 
porém lúdicas e significativas, em 
que os mesmos possam interagir, 
refletir e avançar com autonomia 
em suas hipóteses. Buscamos 
com o projeto sensibilizar alunos 
e comunidade escolar para o 
tema em questão, a fim de que 
sejam capazes de compreender 
o conceito de Sustentabilidade 
em seu sentido amplo, como 
sendo parte do meio, sujeitos 
de ações que possam contribuir 
para a preservação ambiental e 
construção de alternativas de vida 
sustentável, a partir da realidade 
na qual estão inseridos.  Propomos 

como metodologia uma série 
de atividades onde os alunos 
construam novos conhecimentos 
de forma atuante, como sujeitos 
do processo, interagindo com 
seus pares, com seus professores e 
com outras pessoas que vierem a 
agregar saberes relativos ao tema. 
Dessa maneira, realizaremos 
aulas-passeio para observação do 
meio ambiente, visitas a espaços 
de divulgação do conhecimento 
científico e a postos de 
reciclagem da cidade, mutirão de 

Alunos na Colônia de Pescadores da Reserva Marinha Extrativista de Itaipu
                       Foto: Carolina Artte e Maria Angélica Guimarães

                       Foto: Carolina Artte e Maria Angélica Guimarães

conscientização e limpeza da praia, 
diferentes atividades de pesquisa 
(livros, revistas, jornais, sites), 
rodas de leitura (textos diversos 
sobre a temática como notícias, 
poemas, narrativas), oficinas 
musicais, construção de maquetes 
e brinquedos de sucata, receitas 
usando o reaproveitamento dos 
alimentos, plantio de verduras e 
plantas medicinais (criação de uma 
horta na escola), entre outras.

Palavras-chave: Educação 
ambiental, Meio ambiente, 
Preservação ambiental.

Por:
Cassia Simone Continentino Coutinho ¹
Ana Carolina de Carvalho Figueiredo ²
Carolina A. R. Leão ³
Carolina  L. S. Marques 4

et al

1 Pós-Graduada em Psicopedagogia- UCAM, Niterói, RJ 
- cassiacontinentino@hotmail.com

2 Graduada em Pedagogia -UFF, Niterói -RJ - 
carolcarvalho07@hotmail.com

3 Pós-Graduada em Psicopedagogia - UCAM, Niterói, 
RJ - carolartte@gmail.com

4 Graduada em Normal Superior - Inst. Superior de 
Educação, RJ - claureasilva@yahoo.com.br
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www.smarhs.niteroi.rj.gov.br
Mais informações:

Dia Mundial de Limpeza
de Rios e Praias

Dia Mundial de Limpeza
de Rios e Praias

Telefone
2622- 7631/smarhsniteroi @niteroi_smarhs

Todo ano, em setembro, 35 milhões de voluntários 
se juntam em todo o mundo para essa ação de 

cidadania e conscientização!

Em Niterói não é diferente!

Dia Mundial  de Limpeza de Rios e Praias

http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/cleanup-day-2018
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PROJETO 
MEIO AMBIENTE NA ESCOLA

O interesse em desenvol-
ver este projeto surgiu da 

necessidade de incentivar nos alu-
nos um olhar crítico para o meio 
ambiente como um todo, a fim de 
observar a interação entre os seres 
vivos e os recursos naturais existen-
tes no planeta que necessitam ser 
cuidados para que não faltem futu-
ramente por descuido dos homens.

Dessa maneira, é necessária a 
execução de projetos relacionados 
ao meio ambiente, com reconheci-
mento do entorno, observando-se a 
degradação gerada pela ocupação 
desordenada.

A intenção é desenvolver a aná-
lise crítica das possibilidades de 
redução dos impactos da ocupação 
humana através da multiplicação 
do conhecimento nas famílias e nos 

re S u m o

Foto: Acervo Prefeitura Municipal de Niterói

Equipe responsável pelo Projeto em 2018:
Aline Motta de Souza¹
Beatriz de Mello Lula Lamego²
Giselle Cristina Menezes dos Santos³
Cristina Patrício de Araújo4

Rita de Cássia Bauer Bregunce5

Jacqueline Marinho de Castro6.

1Professora- Diretora da E.M. Vera Lucia Machado
2Professora- Diretora Adjunta da E.M. Vera Lucia 
Machado
3, 4, 5, 6 Professora do 5° Ano de Escolaridade da E.M. 
Vera Lucia Machado

grupos sociais dos quais os alunos 
fazem parte; provocar mudança 
de atitude em relação aos recursos 
naturais, incentivando o uso cons-
ciente dos recursos naturais em 
especial o uso da água devido a sua 
escassez e da destinação correta do 
lixo como forma de assegurar uma 
existência mais saudável.

O Projeto “Meio Ambiente na Es-
cola” deve ser aplicado desde os pri-
meiros anos para que a criança cres-
ça com uma educação voltada para 
a preservação do meio ambiente. 
Este conceito pode ser trabalhado 
aplicando-se noções de sustenta-
bilidade onde os alunos aprendem 
que é necessário usufruir os recur-
sos naturais disponíveis atualmen-
te sem comprometer o suprimento 
das gerações futuras, de forma que 

o estudante passe a ser o educador 
ambiental, promovendo as mudan-
ças de atitudes e hábitos que preju-
diquem o meio ambiente.
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TRILHAS ECOLÓGICAS NO PARQUE ESTADUAL DOS TRÊS PICOS:
UM RELATO DE ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL COM CLASSES DE 

ACELERAÇÃO DO 4º CICLO

Esse trabalho propõe discutir
as potencialidades pedagó-

gicas das trilhas como ambientes 
não formais no ensino de Ciências. 
A cidade de Niterói possui inúme-
ras unidades de conservação mu-
nicipais e estaduais, que podem ser 
mais utilizadas por escolas nas ati-
vidades complementares à educa-
ção formal, esses ambientes podem 
ser explorados como alternativas 
viáveis e muito atrativas para uso 
das Escolas Municipais.

Foi estabelecido um roteiro de ati-
vidade cuja culminância foi uma 
observação sistematizada em uma 

re S u m o

atividade de campo com alunos da 
Escola Municipal Altivo César, em 
uma classe multiseriada correspon-
dente ao 4º ciclo. Como preparação 
para a atividade de campo foi pro-
posta uma atividade onde foi utili-
zado o paradidático PAHAMAMA, 
missão Terra 2, foram discutidas 
ações possíveis para salvar o plane-
ta, e então surgiu a ideia do passeio 
até a floresta, então que percebi a 
oportunidade de obter informações 
acerca do impacto que exerceria 
sobre os alunos essa visita. Já ha-
víamos discutido sustentabilidade, 
pegada ecológica, e outros temas 

recorrentes no ensino ambiental 
curricular, os alunos estavam bem 
informados sobre o ambiente a ser 
visitado. Anteriormente foi aplicada 
uma sondagem de prioridades com 
vários tópicos associados a ques-
tões sociais culturais geográficas e 
ambientais. Esse questionário foi 
repetido após a visitação, no au-
ditório do próprio parque. Muitos 
elementos de relevância ambiental 
e cultural receberam novas priori-
dades, em grande parte mais rele-
vantes. Os alunos retornaram mais 
propensos a observar seus próprios 
meios ambientes e identificar ves-

Foto: Arquivo pessoal do autor                                                                                         
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tígios de um passado diferente, 
existente somente nas histórias 
dos avós e dos ‘velhos da rua’ como 
muitos relataram em entrevistas 
posteriores.

A visita ao Parque Estadual dos 3 
Picos, em Cachoeiras de Macacu – 
RJ se deu no segundo trimestre de 
2015 e permitiu aos alunos, pela 
primeira vez entrarem em conta-
to com ambientes completamente 
naturais, uma experiência com alu-
nos urbanos em um meio comple-
tamente natural, me despertou a 
necessidade de investigar mais esse 
horizonte em constante transfor-
mação, os efeitos em questionários 
feitos antes e depois da visitação 
foram nitidamente impactantes, ao 
que parece o contato com a nature-
za surtiu o efeito e amplificação da 
percepção e de certo modo de valo-
ração aos elementos naturais ainda 
existentes nos meios urbanos onde 
hoje eles retornam.

Palavras-chave: Educação Am-
biental, Unidades de Conservação, 
Classe Multiseriada.

Por:
João Ricardo Assis da Silva 1

Wanderlei de Jesus Oliveira 2

1 Mestrado profissional em ensino de Biologia – UERJ, 
Escola Municipal Altivo César, jricardoassis@yahoo.
com.br

2 Especialização em gestão ambiental – UERJ, Escola 
Municipal Altivo César, altivocesar@gmail.com

Foto: Arquivo pessoal do autor                                                                                      
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Fundação Municipal de Saúde

PROCURE UM POSTO DE SAÚDE
MAIS PRÓXIMO DE SUA CASA

PRORROGADA 

ATÉ O DIA 15 DE SETEM
BRO

A
TÉ O DIA  1 5 DE SETEMBRO

SAÚDE

TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=180&Itemid=104
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TRILHAS ECOLÓGICAS NO LABORATÓRIO HORTO-VIVEIRO
PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A questão ambiental é uma 
das preocupações atuais 

mais discutidas por diversos seto-
res da sociedade devido à crescente 
destruição da natureza pelo mode-
lo ocidental vigente de consumo. 
Esse modelo, parte de uma lógica 
que visa ter a natureza como objeto 
do homem, acarretando uma série 
de impactos no ambiente, com o 
uso irracional de recursos naturais. 
O programa Interações, Pesquisa-
-Extensão do Laboratório Horto-
-Viveiro (LAHVI/UFF) como base 
para Educação Ambiental realiza 
atividades de extensão no Campus 
da Praia Vermelha em parceria com 
a Rede Municipal de Ensino de Ni-
terói tendo como público-alvo alu-
nos de variadas séries da Educação 
Infantil. Através de trilhas ecológi-
cas, realizadas dentro do espaço do 
LAHVI, as crianças são guiadas por 
um caminho de aproximadamente 
200 m durante cerca de uma hora. 
No trajeto, explorando o local, faz-
-se uso do ambiente natural como 
ferramenta para instigar a atenção, 
despertar o interesse e a curiosi-
dade a partir do contato com as 
cores, formas e texturas variadas 
das plantas, mostrando interações 
entre animais e planta, os cantos 
dos pássaros e outros sons no am-
biente. Também, as relações ob-
servadas entre a fauna, a flora e o 
homem, servem como instrumento 
para despertar novos olhares mos-
trando que homem é protagonista 
de ações que levam a degradação 
do ambiente que, por sua vez, tra-
zem consequências muitas vezes 
irreversíveis . E, também, mostran-
do que um ambiente preservado e 
saudável traz benefícios para todos 
nós. Ao utilizar trilhas ecológicas 
como recurso pedagógico, espera-

re S u m o

-se formar agentes multiplicadores 
que possam contribuir para mini-
mizar os impactos antrópicos. O 
projeto tem se mostrado eficiente 
em atingir o público-alvo. Percebe-
-se, através da reação das crianças 
que, de forma lúdica, é possível es-
tabelecer uma reflexão pelo contato 
com a natureza, para a interação de 
forma ampla e sistêmica. Após as 
trilhas, são mostrados vídeos sobre 
questões de reciclagem e impacto 
do lixo gerado e outros, abrindo-se 
um espaço para debate e reflexão. 
Assim, as trilhas ecológicas são fun-
damentais para o estabelecimento 
de práticas de ensino e aprendiza-
gem do meio ambiente, pois através 
delas é possível a compreensão dos 
fatores que o compõem e as rela-
ções entre homem e natureza.

Palavras-chave: Interação, Meio 
Ambiente, Natureza.

Por:
Janie Garcia da Silva 1

July Zanelato Antunes de Souza 2

Luiza Pereira Machado 3

1 Bióloga, Professora do Departamento de Biologia 
Geral e Coordenadora do Laboratório Horto Viveiro/
UFF, Niterói/RJ, janie55@terra.com.br

2 Graduanda em Biologia/UFF, Niterói/RJ, 
zanelatojuly@gmail.com

3 Graduanda em Geografia/UFF, Niterói/RJ, 
pereiramachadoluiza@gmail.com

Foto: Arquivo pessoal do autor                                                                                                    



Pág. 37

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i ou t u b R o-18

PUBLIQUE SEU ARTIGO NA

acesse e saiba mais
www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan

pu b l i q u e N a reVaN

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan

