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Prezado (a) Professor (a), 

 

Este material foi desenvolvido para proporcionado um trabalho diferenciado com alunos 

do ensino fundamental. A intenção é perceber como os alunos se articulam e se 

relacionam com o ambiente para concluir suas atividades.  

O material foi elaborado a partir de uma escola específica, mas que pode e deve sofrer 

adaptações para adequar a realidade. Acredito que os temas escolhidos estão 

relacionados ao cotidiano dos alunos. As atividades possuem grau de dificuldade baixo 

e podem ser desenvolvidas com tranquilidade e baixo custo.  

Da primeira aula, até a finalização da sequência, dê espaço para que os alunos 

exponham suas impressões, medie as discussões e os incentive a investigar sobre os 

assuntos que forem surgindo.  

Como esta sequência envolve uma saída de campo, antes de iniciá-la tenha em mente e 

providencie o agendamento (quando for o caso) do espaço a ser utilizado como meio de 

estudo.  

Ao final deixamos o roteiro pronto, com textos e espaço para a escrita dos alunos. Fique 

a vontade para usá-lo.  

Qualquer dúvida estou à disposição no endereço eletrônico 

fernandac.biologia@gmail.com. 

 

 

 

Desejo um bom trabalho! 

 

 

 

 

 

Fernanda Costa. 
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1º MOMENTO 

Aula expositiva sobre o tema: “A conservação dos ambientes” 

Duração: 3 a 4 aulas. 

Material: Texto “A importância da diversidade biológica” (Apêndice A).  

Aula 1: Faça uma apresentação da atividade, de forma geral, demonstrando a 

importância sobre o estudo e exibindo os objetivos, que são: 

 Reconhecer a importância das interações entre os seres vivos; 

 Conhecer os recursos naturais importantes para a sobrevivência dos seres vivos 

em áreas urbanas; 

 Compreender os processos de transformações dos ambientes ao longo da 

urbanização; 

 Identificar a importância dos parques urbanos para a qualidade de vida da 

população urbana. 

Neste momento, é importante que os alunos apresentem suas ideias prévias. 

 

Aula 2: Leitura e discussão do texto “A importância da diversidade biológica”. 

Professor(a), sugerimos que os alunos façam uma primeira leitura individual, 

depois leiam em conjunto discutindo os assuntos e dúvidas que forem surgindo. Com 

este texto, é possível abordar a importância das interações entre os seres vivos e  

apresentar alguns dos recursos naturais que são essenciais à vida dos seres em áreas 

urbanas. A escolha do uso de um texto é justificada pelo fato de ser uma estratégia de 

ensino importante pois “promove no leitor uma prática de observação e análise que lhe 

permite estabelecer, para si, pontos de vista em relação à historicidade social”. 

(SIMÕES E CARNIELLI, 2002). 

Desta forma, espera-se que os alunos se apropriem de diferentes conceitos científicos que são 

importantes para compreensão e análise, de forma crítica, dos problemas ambientais de sua 

comunidade. 

 

OBS.: Ao final desta aula, entregue aos alunos as orientações sobre saída de campo, bem como as 

autorizações para os pais (ANEXO 2). Adapte as orientações a realidade da escola. 

 



 

Aula 3: Exibição de imagens  

  

Professor (a), prepare uma aula com muitas imagens. Sugerimos o uso do DataShow, mas 

também podem ser usados imagens e fotografias impressas, laboratório de informática para mostrar as 

fotos de diferentes pontos de Belo Horizonte desde 1905, demonstrando as transformações ocorridas na 

cidade em relação aos dias atuais. As imagens são importantes instrumentos para comunicação de 

conceitos e ideias científicas (MARTINS et al, 2005; SILVA et al., 2006). Espera-se que com esta aula a 

curiosidade dos alunos seja despertada em relação aos processos de transformação dos ambientes ao 

longo da urbanização. Além disso, com esta demonstração e discussões durante a aula, é possível 

discutir e identificar a importância da construção de parques urbanos para a qualidade de vida da 

população. 

Para auxiliar estas discussões o professor pode fazer diferentes perguntas, retomando o que foi 

discutido nas aulas anteriores, incentivando-os levantar suas hipóteses sobre o que causou as mudanças 

nas paisagens. 

 

2º MOMENTO 

1ª Saída de Campo: Trilha na Estação Ecológica da UFMG 
 

Definido a data, prepare os alunos com orientações sobre vestimenta e cuidados básicos a fim manter a 

segurança dos mesmos. 

 

Duração: 1 turno 

Materiais:  

 Roteiro: Trabalhando como biólogos; 

 Lupas (se possível); 

 Caderno de campo; 

 Lápis ou Caneta. 

Os alunos devem ser conduzidos ao espaço escolhido para estudo. Para esta atividade levamos 

uma turma à A Estação Ecológica que pertence a Universidade Federal de Minas Gerais. O espaço 

escolhido é uma unidade de conservação que possui em média treze biótopos, distribuídos em uma 

área de 114 hectares. Na Estação foram identificadas várias espécies de fauna e flora, incluindo nativas 

e exóticas. Além disso a estação dispõe de várias trilhas ecológicas que podem ser escolhidas pelo 

tempo de trajeto e grau de dificuldade e também várias oficinas que tratam diferentes temas dentro da 

Ecologia. 

A escolha desta atividade é justificada, pois, atividades desenvolvidas em um ecossistema 

natural, favorecem a manifestação de sensações a partir do contato tanto com fatores bióticos quanto 

abióticos (CAVASSAN e SENICIATO, 2004). Além disso, é que o espaço em questão pode apresentar 

características semelhantes ao que poderia ser encontrado outrora nas regiões habitadas pelos alunos, o 

que favorece uma reflexão sobre os processos de transformação sofridos pelo bairro. Isto possibilita ao 



 

aluno a compreensão das relações do homem com a natureza. 

O objetivo principal desta atividade é provocar no aluno, o sentimento de preservação, 

cuidado com um espaço natural, a fim de que ele transfira este sentimento para o ambiente no qual ele 

está inserido dia a dia, como escola, bairro, casa etc. Logo, o aluno pode compreender e construir uma 

visão crítica da realidade ambiental a partir de sua própria experiência. O que pode favorecer 

momentos de discussões e debates entre eles, no interesse pela pesquisa e análise sobre os problemas 

visualizados. 

Antes de iniciar a trilha, os alunos farão uma oficina que desperta o interesse pela visualização 

de situações reais. A Estação Ecológica oferece diversas oficinas que abordam diferentes conteúdos, 

no entanto, apenas uma foi escolhida, sobre Teia Alimentar, devido o tempo disponível para realização 

da atividade.   

Separados em grupos de aproximadamente seis indivíduos, os alunos montarão uma cadeia 

alimentar com placas contendo os seguintes nomes, Produtor, Consumidor primário, Consumidor 

secundário, Consumidor terciário e Decompositor acompanhadas de setas de tamanhos diferentes para 

representar a quantidade de energia transferida de um nível trófico para o outro. Ainda durante esta 

atividade, os alunos trocarão as placas por fotos reais de diferentes espécies de animais, plantas e seres 

decompositores e montarão uma nova cadeia alimentar. Propositalmente os alunos receberão espécies a 

mais e assim será relembrado o conceito de teia alimentar através da visualização de imagens de seres 

vivos. Ao final desta atividade, os alunos serão conduzidos para o lanche e posteriormente à trilha 

ecológica. 

Ante de iniciar a trilha, os monitores da Estação, contarão a história que levou a construção 

desta unidade de conservação ambiental. Durante a trilha, eles serão chamados atenção em pontos 

distintos com características marcantes, como os processos de erosão, plantas exóticas, estudos 

científicos do solo, de espécies, animais encontrados pelo percurso, sua forma de vida, como macacos, 

aranhas, pássaros, entre outras características relevantes ao estudo. Enquanto isto, os alunos farão 

anotações referentes a tudo que encontrarem pelo caminho que julgarem importantes para retratar o 

trabalho realizado por biólogos em campo. Esta atividade é baseada no Livro Construindo 

Consciência, 7, página 13 (Apêndice A). 

Assim, espera-se que os alunos, a partir de sua própria experiência vivida em campo, se 

envolvam com a investigação acerca das relações entre os seres vivos simulando o trabalho de 

biólogos e sejam capazes de levantar hipóteses, resolver problemas ou propor soluções para resolvê-

los, além de poder apresentar os resultados de suas pesquisas. Espera-se também despertar o 

sentimento de responsabilidade socioambiental no aluno a partir da visualização de situações reais. 

 

3º MOMENTO 

2ª Saída de Campo: Trilha no Bairro 

Duração: 2 a 3 aulas. 

Materiais: 



 

 Roteiro investigativo aberto; 

 Caderno de campo; 

 Lápis ou caneta. 

Professor (a), essa atividade pode ajudar a compreender a dinâmica do bairro e contextualizar 

os alunos no espaço em que habitam, mas é opcional. Ela permitirá uma comparação dos ambientes 

após visualização de uma unidade apropriada para a preservação ambiental. Trace uma rota nas ruas no 

entorno da escola e defina o tempo que melhor atenda a suas necessidades. 

Segundo Dias (2010), atualmente a maioria da sociedade vive em ecossistemas urbanos, e que 

para enfrentar os desafios socioambientais é necessário conhecer e compreender o seu funcionamento. 

Seguindo os critérios de uma atividade investigativa, os alunos deverão se envolver na busca por 

soluções de um problema proposto, que neste caso, seriam: 

1) Quais foram e são os problemas ambientais enfrentados pelo bairro ao longo do 

processo de urbanização? 

2) O que está no espaço observado e que não estava antes da chegada do homem? 

 

Para responder tais perguntas, os alunos deverão levantar hipóteses, analisá-las e 

posteriormente apresentar os resultados propondo soluções que diminuam os impactos ambientais 

sofridos pelo bairro, com a ajuda de registros ou notas de campo que farão durante a trilha urbana. 

 

As notas de campo deverão conter as observações coletadas pelos alunos sobre as situações 

ambientais que lhe chamem atenção, como por exemplo, diversidade de plantas, animais, problemas 

com o meio  ambiente, lixo, queimadas, desmatamento para construção de prédios, condomínios, 

organização do bairro etc. Para que seus registros não percam o foco da atividade, os alunos deverão 

seguir um roteiro investigativo aberto, em que eles terão autonomia suficiente para a realização da 

atividade podendo escolher os procedimentos de investigação (SÁ, E. F.; PAULA, H. F. e 

MUNFORD, D. 2008).  Desse modo, o aluno deverá aprender a planejar e conduzir suas ações a partir 

do que ele deseja investigar. O professor poderá participar de todas as etapas do planejamento, desde o 

levantamento de hipóteses até a conclusão. 

Com esta atividade, é possível que os alunos se apropriem do conhecimento envolvido nos 

elementos que compõem o espaço urbano no qual estão inseridos, que compreendam as pressões 

geradas no ambiente por estes elementos, que percebam a riqueza de inter-relações geradas dentro e 

fora deste espaço, além de estimulá-los na busca pela pesquisa em relação à construção histórica 

ambiental do bairro. 

 



 

4º MOMENTO 

Discussões e Reflexões 

Duração: 1 a 2 aulas 

Materiais: 

 Caderno de campo; 

 Lápis e caneta. 

Orientações: Dividir a turma em 5 grupos  

Cada grupo deverá discutir sobre as questões investigadas, para que não se 

percam em suas percepções, ideias, pensamentos, algumas perguntas foram elaboradas, 

como:   

 O que foi possível perceber de diferente e semelhante no bairro em relação a trilha 

da Estação Ecológica? 

 Quais aspectos ambientais foram possíveis perceber no bairro? 

 Como está a organização do bairro? 

 Quais foram os problemas encontrados? 

 

OBS.: Estas questões podem sofrer alterações de acordo com o andamento das 

discussões entre os grupos.  

Professor (a), sugerimos passar por todos os grupos e orientar o processo  de 

discussão e construção do conhecimento com base na troca de experiências realizadas 

pelos alunos após as atividades de campo. Oriente os alunos a anotarem as suas 

percepções e conclusões sobre as questões discutidas.  

Essa atividade foi escolhida acreditando nas ideias de Zompero e Laburú (2011) 

que dizem que promover momentos de reflexão sobre as experiências educativas 

vividas pelos alunos a aquisição do conhecimento se torna mais significativas.  

Assim, a partir desse momento da sequênci espera-se potencializar a capacidade 

de argumentação dos estudantes, utilizando o conceito científico nas tomadas de 

decisões para propor soluções aos problemas que o bairro enfrenta.  

OBS.: Professor (a), ao final desta aula, já separe os temas do próximo momento. 

Sugerimos fazer um sorteio entre os grupos, para que eles possam se aprofundar em 

suas investigações 

 



 

5º MOMENTO 

Construção de Textos 

Duração: 1 a 2 aulas  

Professor (a), esta atividade pode ser realizada no laboratório de informática e uma 

interdisciplinaridade entre a disciplina de Língua Portuguesa pode ser interessante.  

Materiais:  

 Folhas A4; 

 Lápis e caneta; 

 Caderno de campo. 

Nesta etapa do trabalho, a turma será dividida em 5 grupos (os mesmos da atividade anterior), no 

qual cada um ficará responsável pela construção de diferentes textos que possam ser utilizados na 

confecção de um Jornal Mural. Isto é, os textos devem simular a linguagem jornalística e favorecer a 

pesquisa acerca: 

 

 Da Estação Ecológica: o grupo deve produzir um texto que traga informações acerca das 

características da estação ecológica, os animais e plantas encontrados, a presença de corpos 

d’água, os trabalhos científicos que são realizados e informações sobre como visitar essa 

unidade de conservação etc. 

 Da história do bairro: o grupo deve produzir um roteiro de entrevistas e procurar moradores 

antigos do bairro para saber informações de como era o bairro antes do processo de expansão 

urbana ocorrida nos últimos 40 anos. Esse grupo deve elaborar um texto que conte como era o 

bairro, quais recursos naturais eram encontrados etc. 

 Sobre animais urbanos: o grupo ficará responsável pelo levantamento de espécies de animais 

que existem próximo a suas casas, a escola. Eles deverão apresentar características destes 

animais como, formas de alimentação e como fazem para sobreviver em áreas urbanas. 

 Sobre alguma planta: estes ficarão responsáveis pela construção de um texto informativo 

sobre uma planta encontrada na região onde moram. Apresentarão suas características básicas, 

se a planta é endêmica ou exótica e se qual a sua importância para a comunidade.  

 Sobre os problemas ambientais do bairro: outro grupo deverá produzir um texto que retrate 

os problemas locais como lixo, desmatamento, queimadas etc. Além disso, quais poderiam ser 

as soluções para esses problemas. 

Após construção dos textos, os alunos terão material suficiente para finalização da atividade. 



 

 

MOMENTO FINAL 

Construção do Jornal Mural 

Duração: 1 a 2 aulas 

Materiais:  

 Imagens; 

 Pincéis, canetinhas, lápis de cor etc.; 

 Textos produzidos no 5º momento; 

 Papel craft ou cartolinas. 

 

Para concluir a atividade, os alunos deverão construir um Jornal Mural a partir dos textos 

elaborados na aula anterior. Segundo Fantin, et al (2012) o Jornal Mural, ao deixar disponível 

informações rápidas, de fácil acesso em locais onde na maioria das vezes há circulação de muitas 

pessoas, ou até mesmo agrupamentos, contribui para o enriquecimento cultural, social e político de uma 

sociedade.  

O jornal mural deverá apresentar as informações levantadas pelos alunos a partir de suas pesquisas 

e produções textuais, informando a comunidade sobre as características ambientais do bairro, sobre as 

transformações ocorridas ao longo do processo de urbanização, sobre os problemas ambientais vividos, 

apresentando soluções para resolvê-los ou amenizá-los. Será exposto no pátio da escola, próximo a 

secretaria onde há um grande fluxo de pessoas. Devem também alertar as pessoas sobre a importância 

em se preservar os recursos naturais, incluindo os do bairro, para a sobrevivência e melhoria na 

qualidade de vida da comunidade.  

Assim, é esperado que seja possível identificar aspectos do desenvolvimento da autonomia dos 

alunos em relação ao pensamento crítico dos problemas ambientais, na proposta de soluções, no 

envolvimento e tomada de decisões dos alunos, na capacidade de argumentação e principalmente se 

conseguiram se apropriar do conhecimento científicos a partir das atividades desenvolvidas. 

Professor (a): sugeridos que cada grupo apresente para os demais colegas os resultados de sua 

pesquisa e suas impressões. Escolham um local de grande visibilidade e veiculação de pessoas na escola 

para disseminar as informações levantadas.   
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APÊNCICE A-   ROTEIRO PARA A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 
 

 

TRILHAS PARA INVESTIGAR  

AMBIENTES  NATURAIS E URBANOS 

 

 

Aluno (a): _______________________________ 

 

Este caderno deverá ser devolvido ao final de cada atividade.  

Obrigada! 

Prof.(a):____________  



 

Aula nº: _____                                              Data: ___/___/____ 

 

Prezados Aluno (a), 

Sua participação nesta atividade é muito importante para nós. Para isto, 

contamos com sua colaboração para que este trabalho seja um sucesso!  

Esta atividade é composta por 6 momentos que serão realizados durante as 

aulas de Ciências, na escola e fora dela.  

Qualquer dúvida é só me procurar!!!  

Os objetivos desta sequência didática são: 

 Reconhecer a importância das interações entre os seres vivos; 

 Conhecer os recursos naturais importantes para a sobrevivência dos 

seres vivos em áreas urbanas; 

 Compreender os processos de transformações dos ambientes ao longo 

da urbanização; 

 Identificar a importância dos parques urbanos para a qualidade de vida 

da população urbana. 

Após conversar com o(a) professor(a), registre suas ideias a respeito 

destes assuntos:  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 



 

Aula nº: _____                                              Data: ___/___/____ 

Nome: ______________________________________________ 

Leia o texto abaixo e depois siga as orientações: 

A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

Todos os seres vivos dependem da diversidade biológica para continuar 

existindo. Se não existissem os fungos e as bactérias, como os restos de plantas e 

animais seriam reciclados? 

 Sem as plantas para produzir alimentos, os animais morreriam. Também nós, 

seres humanos, dependemos da grande variedade de espécies para nossa sobrevivência e 

bem estar, bem como manter a água e o ar saudáveis e a produtividade dos solos nas 

plantações. 

Muitos produtos essenciais para a indústria são retirados de plantas, como 

madeira, celulose e borracha. 

De um grupo de cem tipos de medicamentos existentes, 25 são retirados das 

plantas, como os usados para o tratamento de vermes. Doze deles são derivados de 

fungos e bactérias, como alguns antibióticos, e seis são de origem animal, como 

hormônios e soros. 

A preservação da diversidade dos seres vivos é também uma questão ética. Ao 

promover a extinção de espécies, retira-se das gerações futuras o direito de usufruir dos 

beneficios da existência dessas espécies. Além disso, estaria sendo violado o direito de 

existir das próprias espécies. 

Para a preservação da biodiversidade, várias iniciativas têm sido adotadas. Uma 

delas é a criação de áreas de reservas biológicas. Essas áreas são escolhidas de acordo 

com suas características especiais de diversidade, para que sejam conservadas. Nelas se 

proíbe a destruição dos hábitats e sua utilização fica restrita ao turismo ecolóicos e às 

pesquisas científicas. Em alguns tipos de reservas, nem mesmo essas atividades são 

permitidas. 

Outra forma de preservação da biodiversidade é a criação de leis de proteção 

ambiental. No Brasil, existem leis que regulamentam a pesca, a caça, o uso do solo, do 

ar e da água. Assim, por exemplo, são considerados crimes a caça profissional, a 

comercialização de animais silvestres, a pesca no período de piracema, o corte de 

árvores e o lançamento de dejetos em locais não autorizados pelos comitês ambientais.  

No entanto, essas leis não são frequentemente cumpridas, o que vem causando 

sérios dados, muitos deles irreverssíveis, à biodiversidade brasileira. A lista de seres 

vivos em risco de extinção cresce diariamente. Animais como lobo-guará, jaguatirica, 

onça-pintada, baleia-jubarte, bugio, tatu-bola, jacutinga, pato-mergulhão, pixoxó, 

gravatazeiro, como-ruta, papagaio-de-cara-roxa, tartaruga-de-couro, besouro-de-chifre, 

besouro-rola-bosta, vários tipos de libélulas e borboletas, diversos tipos de pererecas e 

uma grande quantidade de plantas e fungos dos diferentes biomas podem não mais fazer 

parte de nossa biodiversidade muito brevemente. 



 

Existem no Brasil várias organizações que trabalham para a conservação da 

fauna e flora brasileira. São as chamadas entidades conservacionistas.  

Procure saber se na sua cidade existe alguma entidade dessa natureza e busque 

informações sobre a biodiversidade ameaçada de exitinção em sua região. Se for 

possível acessar a internet, alguns endereços eletrônicos que podem ser úteis e sua 

pesquisa são:  

www.ibama.gov.br 

www.biodiversitas.org.br 

 

 

Fonte: Texto retirado do livro Construindo Consciências: Ciências, 7º ano, Ensino 

Fundamental. São Paulo: Scipione,página 18 e 19, 2009. 

 

Anote aqui seus comentários sobre o texto e as discussões em sala de 

aula:  

http://www.ibama.gov.br/
http://www.biodiversitas.org.br/
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_____________________________________________ 



 

 

Aula nº: _____                                              Data: ___/___/____ 

OBSERVANDO IMAGENS 

Ao ver fotos antigas de Belo Horizonte, pense no que poderia ter provocado 

tantas mudanças.  

Anote suas observações e comentários: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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MÃOS À OBRA  

Avaliando evidências: trabalhando como um biólogo 

 

Fonte: Texto retirado do livro Construindo Consciências: Ciências, 7º ano, 

Ensino Fundamental. São Paulo: Scipione, página 13,  2009. 

 

 

 



 

Local da coleta:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 Oficina (caso tenha): ______________________________ 

Anote suas observações sobre a oficina realizada:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________



 

 

 Trilha ecológica:  

Durante o percurso, aproveite para fazer observações sobre a atividade 

proposta “Trabalhando como biólogo”.  

 Liste e desenhe pistas de animais que você reconhece, por exemplo: 

pegadas, ovos, tipos de fezes e algumas moradias. 

 

 Registre o nome dos animais que você acha que deixaram estas pistas. 

 

 Procure também outras pistas, como folhas parcialmente comidas, 

semestes ou frutos com marcas de mordidas, pedaços de madeira 

perfurados, casinhas, ninhos e teias de aranhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                                               _______________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

________________________                                              _______________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    __________________________                                  ________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      __________________________                             ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 __________________________                                  ___________________________ 
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TRILHA NO BAIRRO 

Continuando a investigação... 

Vamos fazer uma pequena trilha no bairro na tentativa de responder alguns 

questionamentos, como:  

 

1. Quais foram e são os problemas ambientais enfrentados pelo bairro ao 

longo do processo de urbanização?  

 

2. O que está no espaço observado e que não estava antes da chegada 
dos seres humanos? 

 

 
Pense nas ações que você e seus colegas podem executar para encontrar 

possíveis respostas. 

Anote aqui suas observações e comentários. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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DISCUSSÕES E REFLEXÕES  

Orientações: 

 Nesta atividade vocês irão se organizar em grupo de acordo com a 

escolha do (a) professor (a). 

 Lembre-se de todas as atividades que já fizemos até agora. Elas 

ajudarão vocês executar esta fase. 

 Ao final desta atividade vocês deverão conversar com os colegas e 

professores sobre suas repostas. 

 Em grupo, vocês devem discutir as seguintes questões:  

 

COMPONENTES DO GRUPO: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

1. O que foi possível perceber de diferente e semelhante no bairro em relação a 

trilha da Estação Ecológica? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Quais aspectos ambientais foram possíveis perceber no bairro? 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Como está a organização ambiental do bairro? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Foram encontrados problemas? Fale sobre eles. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Orientações:  

 Mantenha o mesmo grupo da aula anterior. 

 Deixe o material pesquisado na mesa para facilitar seu trabalho. 

 Ilustre seu texto. 

 Mãos à obra e Capriche!!! 

Cole aqui o texto sorteado, que você e seu grupo deverão produzir. 

 

 

 

 

TÍTULO: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 
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PRODUÇÃO JORNAL MURAL 

Mantenha o mesmo grupo da atividade anterior. 

Materiais:  

 Imagens; 

 Pincéis, canetinhas, lápis de cor etc.; 

 Textos produzidos no 5º momento 

 Papel craft, cartolinas etc. 

 

 O Jornal Mural deverá apresentar as informações levantadas por vocês 

a partir de suas pesquisas e produções textuais. Devem informar a 

comunidade sobre as características ambientais do bairro, sobre as 

transformações ocorridas ao longo do processo de urbanização, sobre 

os problemas ambientais vividos,  e apresentar soluções para resolvê-

los ou amenizá-los.  

 

 O Jornal Mural, deve também alertar as pessoas sobre a importância em 

se preservar os recursos naturais, incluindo os do bairro, para a 

sobrevivência e melhoria na qualidade de vida da comunidade. 

 

 

 

 

 

AGORA É COM VOCÊ!!!  

CAPRICHE, POIS O JORNAL MURAL FICARÁ EXPOSTO 

NA ESCOLA PARA TODA COMUNIDADE!! 

 

 

  

 



 

APÊNCICE B – AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DE CAMPO 

 

 

Belo Horizonte, ____ de _____________ de __________. 

__________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDA DO MENOR 

 

Eu, ___________________________________________________________, portador da 

identidade _____________, autorizo meu filho (a) 

_______________________________________ a participar da Visita orientada à Estação 

Escológica localizada na UFMG, sob a supervisão dos professores (as) 

________________________________________________________________________. 

Esta atividade irá contribuir para ampliar os conhecimentos de Ciências. Qualquer dúvida 

ligar para a escola no telefone: _______________________. 

INFORMAÇÃO SOBRE A SAÍDA 

 Data:  

 Horário de saída: _________. Os alunos deverão se reunir às ________ (sem 

atraso) na própria sala de aula. 

 Horário de chegada: _________. Os alunos serão reunidos novamente na sala de 

aula para aguardar o fim do turno. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 Em caso de urgência falar com _____________________________________, no 

telefone: ________________________. 

 O aluno apresenta alguma alergia?       Sim     Não    

Qual: ______________________________________________________ 

 Caso o aluno seja picado por insetos podemos utilizar álcool para assepsia e 

pomada antialérgica?           Sim                   Não   

ORIENTAÇÕES QUANTO A VESTIMENTA 

 Uniforme completo e preferencialmente de calça comprida; 

 Obrigatório o uso de tênis ou calçados fechados;  

 Obs. para as meninas: manter os cabelos presos; 

 Trazer uma garrafinha de água para manter a hidratação; 

 Trazer um lanche individual.  


