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Esboçar a importância de uma prática 

pedagógica, voltada para valorização e  

preservação da biodiversidade, no que 

concerne para a vida no planeta e para o bem-

estar da humanidade. 

 



 

4º MOMENTO 

 

Avaliação dos encontros e 

sugestões de temas para o 

próximo ano.  

 

Confraternização 

1º MOMENTO: 

Apresentação da pauta; 

 

 

2º MOMENTO: 

    

3º MOMENTO 

 

Palestra sobre o sol na 

manutenção da vida. 

 

Socialização das experiências 

de sala de aula 



Qual o papel da mulher numa 

sociedade sustentável?  



 O encontro teve o objetivo identificar as 

condições ambientais necessárias à 

sobrevivência dos seres vivos, observando as 

interações entre estes e os elementos de um 

ambiente, envolvendo atividades práticas 

pedagógicas. Neste sentido, a sensibilização 

quanto às questões da preservação do 

ambiente e no desenvolvimento de ações de 

sustentabilidade, partiram de uma 

apresentação de nossos recursos naturais 

seguido de um debate sobre as ameaças 

ambientais sofridas pela ação do homem. 

Assim, houve uma participação efetiva das 

técnicas do CPRH, disponibilizando materiais 

para vivências e práticas pedagógicas na 

exploração do tema.  



Discussão do texto rios voadores para 

elaboração uma apresentação em cartaz 

com os seguintes temas: 

• O caminho dos rios voadores 

• A floresta como prestadora de 

serviços ambientais 

•  A água como reguladora da 

temperatura terrestre 

• O Brasil é campeão das chuvas 



                           

 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 

https://www.ecycle.com.br/2368-compostagem


Sendo o Jardim Botânico dedicado à 

coleção, cultivo e exposição de uma 

ampla diversidade de plantas, 

identificadas de acordo com o nome 

botânico, optou-se em oportunizar o 

grupo, uma experiência de campo com 

a intenção de vivenciar as práticas 

pedagógicas realizadas pela equipe 

pedagógica do Jardim. Trabalhar aulas 

teóricas, em ambientes externos 

como: parques, praças, Jardins 

públicos ou privados pelo/a 

professor/a, pode auxiliar o 

aprendizado dos/as estudantes sobre 

o papel das florestas, para a 

manutenção da vida. 
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