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Estimadas (os) professoras (es) da Rede 

Municipal de Ensino do Recife: 

 

Nesta formação, abordaremos o tema 

“

no intuito de promover uma discussão, 

traçando estratégias de ensino para garantir 

os Direitos de Aprendizagem dos/as 

estudantes.  

Este estudo está fundamentado na Matriz 

Curricular da nossa Política de Ensino. 

 

Bons estudos 



Discutir sobre as práticas de ensino relacionadas ao 

meio ambiente no Ensino Fundamental, pautadas no 

cuidado de si, cuidar do outro e cuidar do planeta, 

numa perspectiva interdisciplinar. 



Direito de Aprendizagem –Ciências  

• Compreender as relações que os homens estabelecem com os demais elementos da natureza, percebendo 

as alterações ambientais como resultado de suas ações determinadas pelo modelo de desenvolvimento 

econômico e cultural e assim adotar atitudes positivas com relação à preservação do meio ambiente e 

respeito à biodiversidade.  

  

Objetivos de aprendizagem –Ciências  

• Identificar e caracterizar os elementos que entram na composição do solo, reconhecendo os diferentes tipos 

e os mais adequados ao cultivo de vegetais. 

• Relacionar a atividade dos microrganismos à formação do húmus e à fertilidade do solo. 

• Associar propostas de desenvolvimento sustentável a alternativas que integram a melhoria da qualidade de 

vida à proteção de recursos naturais para as gerações futuras.  

• Compreender o efeito estufa e a camada de ozônio como fenômenos naturais e fundamentais à vida na 

Terra.  

• Relacionar a emissão de substâncias poluentes ao aumento do aquecimento global e à redução da camada 

de ozônio na atmosfera. 

  

Conteúdos/saberes –Ciências 

•     Fertilidade do solo: a decomposição e a formação do húmus. 

•     Desenvolvimento Sustentável.  

•     Efeito estufa e aquecimento global.  

•     Camada de ozônio.   

 

. 

 



 

4º MOMENTO 

 

 

Reflexão sobre efeito estufa.  

1º MOMENTO:  

 

Apresentação da pauta. 

 

Avaliação do encontro  

2º MOMENTO: 

    

3º MOMENTO 

 

Oficina: Construção de um protótipo 

de mini estufa – Mão na massa. 

 

Oficina:  Mini composteira e  

horta escolar. 



 De que forma podemos, como 

professores/as de Ciências, garantir o 

engajamento dos estudantes em relação “a 

práticas que favoreçam que os resíduos 

sejam assimilados pelos sistemas 

ecológicos” ?(Carta da Terra) 

 

 A compostagem pode ser considerada 

como um tipo de reciclagem do lixo 

orgânico? 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OM3jDJa1ccQ 
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 https://www.ecycle.com.br/2368-compostagem                           

 A compostagem promove a valorização de um insumo natural e 

ambientalmente seguro, adubo orgânico, atuante sobre a reciclagem dos 

nutrientes do solo e no reaproveitamento agrícola da matéria orgânica, assim 

evitando o uso de fertilizantes inorgânicos, formados por compostos químicos 

não naturais, cujos mais comuns levam em sua composição substâncias 

como nitrogênio, fosfatos, potássio, magnésio ou enxofre cujos efeitos, 

sobretudo os fertilizantes nitrogenados, se apresentam igualmente nocivos 

ao desequilíbrio do efeito estufa. 
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Demonstrar de forma prática uma 

atividade que possa ser vivenciada na 

escola, sensibilizando os estudantes 

para que possam promover o cuidado 

com o meio ambiente e o 

reaproveitamento de alguns recursos 

que poderiam se tornar lixo. 



CARTÃO ATIVIDADE - 

MÃO NA MASSA 

• MONTAR A MINI ESTUFA 

 

• MEDINDO A TEMPERATURA 

 

• EFEITO ESTUFA E  SUSTENTABILIDADE 

 

 

  

 



 De que forma podemos, como 

professores/as de Ciências, sensibilizar 

o  os estudantes quanto ao fenômeno 

de efeito estufa e a camada de ozônio 

como fenômenos naturais e 

fundamentais à vida na Terra?   

 
 

https://youtu.be/soicSlswjOk 
 

https://youtu.be/soicSlswjOk


https://www.google.com.br/search?q=poesia+sobre+inclusão++gif&tbm=isch&tbs 
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Política de Ensino da Rede Municipal do Recife: subsídios para atualização da organização 

curricular./ Élia de Fátima Lopes Maçaira (Org.), Katia Marcelina de Souza (Org.), Marcia Del 

Guerra (Org.). – 2ª ed. – Recife: Secretaria de Educação, 2014. 

 

Política de Ensino da Rede Municipal do Recife: Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano/ 

organização: Jacira Maria L’Amour Barretos de Barros, Katia Marcelina de Souza. – Recife: 

Secretaria de Educação, 2015. 

  

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/compostagem.pdf 

 

Vídeos:   

https://www.youtube.com/watch?v=OM3jDJa1ccQ 

https://youtu.be/soicSlswjOk 
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