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NATUREZA FORTE



Objetivo: proporcionar o conhecimento 
e a valorização das árvores frutíferas 
nativas em razão da sua importância no 
ecossistema Mata Atlântica; diferenciar 
uma espécie nativa de uma exótica, 
fazer a conexão do aluno de ensino 
fundamental com a pesquisa bibliográfica 
numa universidade ou biblioteca pública, 
incentivar o aluno a ser um agente que 
leva o conhecimento aos demais colegas 
e inseri-los como parte integrante da 
natureza. 

Umbu é Uma Festa
Episódio

Recursos utilizados: sala de vídeo, o episódio 
“Umbu é uma festa”, transporte para a 
universidade, frutas nativas para a exposição.

Turma-alvo: 3º ano do Fundamental I e/ou 7º ano 
do Fundamental II.

Metodologia: no ambiente escolar, passar o 
episódio mencionado acima e, em seguida, abrir 
para o debate a respeito da valorização das árvores 
frutíferas. Ainda neste contexto, pedir para que 
eles listem frutas da região e em seguida destacar 
aquelas que são nativas e as que são exóticas, a 

ATIVIDADES PROPOSTAS

Atividade 1: Descobrindo as frutas nativas da Mata Atlântica 



depender do território, as árvores nativas 
estarão em menor quantidade por elas não 
terem muito valor comercial. Passado este 
momento, abordar a importância das plantas 
frutíferas para o ecossistema regional e 
convidá-los para um trabalho de busca do 
conhecimento através de pesquisa numa 
biblioteca, de preferência dentro de uma 
universidade. Caso não seja possível, uma 
biblioteca pública também pode substituir. 
Após esta busca pelo conhecimento, 
apresentar o resultado para os demais 
colegas de seguimento (Fundamental I ou 
Fundamental II). Apresentar as frutas nativas 
numa feira de degustação, dando ênfase a 
sua importância para o ecossistema e sua 
situação atual na natureza.

Registro prático: plantio de sementes nativas 
em áreas como praça, no entorno do rio ou 
lagoa. Não havendo possibilidade de plantar 
em área aberta, fazer o plantio de sementes 
em vasos para decorar os espaços da escola.

Avaliação sistemática da intervenção: 
participação no projeto, aprofundamento na 
pesquisa e registro escrito da planta que mais 
lhe prendeu a atenção. 

Tarefa do professor: mediar todo o debate 
em sala; organizar as tarefas de cada aluno; 
entrar em contato com uma universidade ou 
biblioteca pública; pedir autorização aos órgãos 
competentes para o plantio em área publica; e 
avaliar o aprendizado e interesse dos alunos.

Bibliografia para fundamentação teórica da 
intervenção:

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografa da prática 
escolar. 9. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003; 

KRASILCHIK, M. Prática de Ensino de 
Biologia. 4ª ed., São Paulo: EDUSP, 2004; 
GEWANDSZNAJDER, F. Projeto Teláris: 
Ciências: ensino fundamental II. 2º Ed. São 
Paulo: Ática, 2015.

Plano B para intervenção

Pesquisar na internet caso a biblioteca pública 
ou da universidade não seja viável. Seminário 
de apresentação em sala, se não for possível 
a feira por falta de data. Avaliação escrita 
tradicional, caso o registro não aconteça ou 
não haja participação ativa da turma.



Pescadoras
Episódio

Atividade 2: Tem peixe aí? 

Objetivo: aprendizado sistemático da classe 
Peixes, sua importância no ecossistema e 
também econômica; comparar a situação 
destas bacias hidrográficas antes e depois 
do crescimento das cidades, demonstrar 
o quanto a poluição pode interferir na vida 
aquática e como é imprescindível a aplicação 
da sustentabilidade e do respeito ao ciclo 
da natureza; além de trabalhar o lugar que 
a mulher ocupou, ocupa e pode ocupar na 
sociedade.

Recursos utilizados: sala de vídeo, o 
episódio “Pescadoras”, internet disponível 
para pesquisa no celular do aluno (a 
pesquisa também pode ser numa sala 
de informática, porém o celular dá ao 
aluno liberdade e autonomia para usar 
recursos próprios, estimulando a posse 
do conhecimento) e mapa das bacias 
hidrográficas brasileiras.

Turma-alvo: 7º ano.

Metodologia: na aula de Ciências, após 
assistirmos ao episódio abordaremos o 
conteúdo de Peixes relatando a importância 
desta classe para o ecossistema aquático 
e sua importância econômica. Após este 
momento, os alunos vão pesquisar no 
próprio celular a situação dos Peixes nas 
bacias hidrográficas brasileiras, como o 
desenvolvimento das cidades interferiram 
na vida aquática e, para sistematizar o 
conhecimento adquirido, farão um gráfico 
mostrando a situação dos Peixes antes do 
desenvolvimento das cidades no entorno dos 
rios e a situação atual. Como título para esse 
gráfico usar a # na frente com uma frase ou 
palavra de impacto e de fácil compreensão 
para outros jovens. Em seguida, eles farão 
fotos dos gráficos e postarão nas redes sociais 



para que a consciência da sustentabilidade 
também alcance o mundo virtual.

Em Filosofia, a abordagem será da ocupação 
da mulher nos espaços que antes era do 
homem. Após o episódio, o professor pode abrir 
para debate neste sentido, sempre trazendo 
perguntas problematizadoras como, por 
exemplo, quais as causas e consequências da 
mulher sair para o trabalho fora de casa? Até 
onde vai a capacidade feminina de lidar com a 
vida familiar e profissional? Após o debate, os 
alunos farão cartas de felicitações para enviar 
às mulheres que protagonizaram o episódio.

Registro prático/ Avaliação: em Ciências, 
gráfico com o resumo da pesquisa e postagem 
nas redes sociais; em Filosofia, cartas para as 
mulheres do episódio.

Tarefa do professor: mediar todo o debate em 
sala; e organizar as tarefas de cada aluno; estar 
atento para o uso responsável do celular; entrar 
em contato com o Canal Futura para conseguir 
o endereço das mulheres que protagonizaram o 
episodio. 

Bibliografia para fundamentação teótica da 
intervenção: 

ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografa da prática escolar. 
9ºed. Campinas, SP: Papirus, 2003; 

BARCELLA, L. LOPES, F. Lute como uma 
garota: 60 feministas que mudaram o mundo. 
São Paulo: Cultrix, 2018.

GEWANDSZNAJDER, F. Projeto Teláris: Ciências: 
ensino fundamental II. 2º Ed. São Paulo: Ática, 
2015.

POLETO, C. Bacias hidrográficas e recursos 
hídricos. Rio de Janeiro: Interciências, 2014. 

Sustentabilidade jovem 
Episódio

Atividade 3: Educação ambiental e a valorização da natureza da região 

Objetivo: Incentivar o aluno a olhar a 
natureza como sua parceira e não somente 
como um meio exploratório; despertar 

para o cuidado com o meio ambiente de sua 
região; utilizar os meios tecnológicos como 
recurso para promover a educação ambiental,  



Por Verônica Viana
Professora de Ciências Biológicas

Amante da arte de educar

Itabuna/BA

promover a interação do aluno com a natureza 
do seu entorno e levar o conhecimento da 
educação ambiental para o máximo de 
pessoas possíveis.

Recursos utilizados: sala de vídeo, o episódio 
“Sustentabilidade jovem”, celular e/ou câmera 
digital, computador, internet, Datashow e som.

Turma-alvo: 6º ano.

Metodologia: na escola os alunos assistirão 
o episodio de sustentabilidade jovem da serie 
Natureza Forte do Canal Futura e, passado 
o episódio, o professor abordará algumas 
características e ações vistas no episódio, que 
são metas e temas da educação ambiental. 
Em seguida, abre o debate com a pergunta: o 
que vocês acharam da iniciativa destes jovens 
da Caatinga? Passado o debate, o professor 
propõe a atividade relacionada ao tema 
educação ambiental, e para isso os alunos 
se dividirão em grupos de no máximo cinco 
pessoas cada, para fazer uma filmagem de 
algum ambiente natural de sua cidade que 
precisa ser valorizado, preservado ou cuidado. 
Nessa filmagem precisa haver uma fala que 
desperte no público que irá assistir um olhar 
transformador para o ambiente em questão. A 
filmagem terá exibição em duas modalidades, 
na escola, para todos os alunos, e depois 
nas redes sociais, para que outras pessoas 
também sejam sensibilizadas.

Registro prático/ Avaliação: a filmagem - 
será avaliado o nível de conhecimento em 
educação ambiental adquirido e o empenho 
em elaborar a tarefa.

Tarefa do professor: providenciar o episódio 
em questão; abordar o conteúdo de educação 
ambiental; assessorar o aluno na execução 
e montagem do filme; e promover junto com 
a coordenação da escola um momento para 
que toda a comunidade escolar assista ao 
resultado desta intervenção. 

Bibliografia para fundamentação teórica da 
intervenção: 

BRASIL, Coordenação-Geral de Educação 
Ambiental. Educação Ambiental Legal. Brasília, 
DF: 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.
br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/
ealegal.pdf. 

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Conceitos 
de Educação Ambiental. Disponível em: http://
www.mma.gov.br/educacao-ambiental/politica-
de-educacaoambiental.

BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. 
Identidades da educação ambiental brasileira. 
Brasília DF: 2004.

BRASIL, Representante da UNESCO no Brasil. 
Ministério do Meio Ambiente. Ministério da 
Educação. Vamos cuidar do Brasil: conceitos 
e práticas em educação ambiental na escola. 
Brasília, DF: 2007. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf .

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e 
Práticas. 5º ed. São Paulo: Gaia, 1998.

GEWANDSZNAJDER, F. Projeto Teláris: Ciências: 
ensino fundamental II. 2º Ed. São Paulo: Ática, 
2015.

Projeto gráfico: IDESIGN
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