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Introdução: A construção deste trabalho surgiu do interesse em comum de alguns colegas pela 

temática aqui proposta: a educação ambiental, mais especificamente, o problema da produção 

e da destinação inadequada de resíduos, e também a problemática da poluição do ar, das águas 

e do solo. Esses assuntos atuais estão sendo problematizados/desenvolvidos com um grupo de 

alunos dos oitavos anos e das EJAs Diurna da Escola EMEF CAIC Luizinho de Grandi. Com 

o referido trabalho, será possível refletir sobre os principais problemas ambientais do bairro 

Lorenzi, sendo esse tema significativo para a aprendizagem dos nossos alunos, fazendo-os 

compreender e pensar possíveis soluções para amenizar os problemas ambientais do Bairro, 

local de moradia de muitos dos nossos alunos. 

Objetivo Geral: Construir, por meio da proposta, fundamentação para uma formação de 

cidadãos conscientes de suas responsabilidades, capazes de proteger e melhorar a relação do 

ser humano com o meio ambiente. 

Objetivos específicos 

1. Suscitar a reflexão sobre a origem dos problemas ambientais no Bairro Lorenzi e as ações 

que a comunidade deverá realizar para sanar tais problemas. 
2. Incentivar mudança de comportamentos e que estes novos comportamentos sejam 

desenvolvidos de maneira interdisciplinar no ambiente do Bairro Lorenzi. 
3. Transformar resíduos recicláveis em arte através de exemplos de artistas nacionais e 

internacionais que apoiam a Educação Ambiental e Sustentabilidade. 
Metodologia: A referido trabalho foi organizado nas seguintes etapas:  

• 1ª etapa) constituiu-se em estabelecer um diálogo com os alunos a respeito do que eles 

sabem sobre educação ambiental, expansão urbana, poluição, infraestrutura urbana e 

qualidade de vida. 
• 2ª etapa) após estabelecer esse diálogo, mediado pela educação ambiental, sobre os 

problemas ambientais do Bairro, embasado no debate teórico sobre a expansão urbana 

e os conflitos ambientais do Bairro Lorenzi, buscou-se a observação e análise de 

fotografias dos problemas do Bairro [...]. 
• 5ª etapa) para a culminância do projeto, o grupo de alunos produzirá um material 

audiovisual sobre as questões relacionadas a Educação Ambiental e Sustentabilidade 

no Bairro Lorenzi, Santa Maria-RS. 
 Após a confecção dos desenhos, os alunos responderão a um Quizz que trata da 

problemática ambiental do Bairro. A partir do Quizz interativo, das fotografias, dos desenhos 

feitos pelos alunos e do audiovisual produzido, será possível montar uma linha do tempo e 

observar as carências infraestruturais em relação aos problemas socioambientais do Bairro 

Lorenzi; ao mesmo tempo, será uma tentativa de identificar as potencialidades locais. Nesse 

sentido, a educação ambiental surge como uma temática significativa para que os alunos se 

tornem mais ativos e participantes das aulas.  Com o decorrer do desenvolvimento do projeto, 

esperamos que o aprendizado dos alunos em relação ao tema trabalhado seja expressivo e que 

os alunos ampliem seus conhecimentos e adquiram hábitos ambientais mais conscientes, entre 

o início e o final das atividades na escola. 


