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Ementa: Educação Ambiental: princípios éticos e filosóficos na relação sociedade/natureza.  

O confronto entre cultura e natureza e o surgimento da questão ambiental.  

A educação ambiental e formação da cidadania. 

Racionalização do uso do patrimônio natural no contexto do desenvolvimento sócio econômico. 

A contribuição da educação ambiental à conservação dos recursos naturais rumo ao 

desenvolvimento sustentável. 

 Contribuições da Educação Ambiental para da segurança e saúde ambiental e humana. 

 

 

Objetivos   

 Refletir acerca do significado da Natureza para as diferentes sociedades e grupos sociais; 

 Instigar a capacidade de análise crítica da Questão Ambiental. 

  Fornecer os instrumentos teóricos e práticos para a elaboração de propostas didáticas  

referentes à Questão Ambiental. 

 

 

Conteúdo Programático  

 

 

  Matrizes de Racionalidade relação entre as sociedades e a natureza. 

 A mercantilização da natureza e o surgimento da Questão Ambiental. 

 Política ambiental e a ideologia do desenvolvimento sustentável. 

 Contribuição da Educação ambiental para a formação da cidadania, a segurança e saúde 

ambiental e humana. 

– 

 



 
Metodologia Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de 

saberes, ressaltaremos a importância da mediação do professor nas situações de ensino-

aprendizagem e do envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos e professores 

possam discutir sobre as principais questões que norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão 

consideradas como metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos; 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas 

previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para estudo), 

projeção de vídeos/documentários, em sua relação com a educação; atividades 

realizadas em grupo e individualmente para aprofundamento dos temas abordados. 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos em grupo. 

 

 

.  

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e 

empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o 

compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o aluno 

deverá se comprometer com: 

      -     Frequência nas aulas da disciplina;   

      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 

discussões em aula; 3,0 

- Seminários 3 

-  Estudo dirigido:4 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta 

de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. BRANCO, S. Meio Ambiente e Educação Ambiental na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. São Paulo: Ed. Cortez, 2007.  

2. MEDINA, N. M.; SANTOS, E. C. Educação Ambiental: Uma Metodologia Participativa 

de Formação. Petrópolis: Vozes, 2003.  

3. VILELA, G. C.; RIEVERS, M. Direito e Meio Ambiente: Reflexões Atuais. Belo 

Horizonte: Ed. Fórum, 2009. 

 

Bibliografia complementar   

1. BATTESTIN, C., NOGARO,A.; CERUTTI,E. Meio ambiente e sociedade: uma relação a 

ser pensada a partir da vida. Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia 

Ambiental, Santa Maria, v. 19, n. 1, Ed. Especial, p. 82 − 87 Revista do Centro de 

Ciências Naturais e Exatas – UFSM ISSN : 22361170. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/viewFile/19196/pdf> Acesso em: 10 jan,2020. 
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6. TALAMONI, J. Educação Ambiental: da Prática Pedagógica à Cidadania. São Paulo: 

Ed. Escrituras, 2003. 

7.  ZUQUIM, F. A; FONSECA, A. R.; CORGOZINHO. B. M de S. Educação ambiental no 

ensino médio:conhecimentos, vivências e obstáculos.Revista Educação Ambiental em 

Ação, n.32. 2010. Disponível em: 

<http://revistaea.org/artigo.php?idartigo=868&class=02>. Acesso em: 10 jan,2020. 

8.  FONSECA,I. F.; BURSZTYN, M. Mercadores de moralidade: a retórica ambientalista e 

a prática do desenvolvimento sustentável. Ambient. soc. vol.10 no.2 Campinas July/Dec. 

2007. 

9. LIMA, G.C. Questão ambiental e educação: contribuições para o debate. Ambient. soc.  

nº.5 Campinas July/Dec. 1999 

 

CRONOGRAMA - Conteúdo das aulas 

Datas Descrição das atividades 

22/01 – (5 aulas) 1. Aula inaugural 

Apresentação da disciplina, discussão do plano de ensino, as referências 

bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.  

2. Educação Ambiental: princípios éticos e filosóficos na relação 

sociedade/natureza.  

O confronto entre cultura e natureza e o surgimento da questão ambiental.  

3. *Estudo orientado: Texto 1- Evolução e institualização da Educação 

ambiental 

4. *Estudo orientado: texto 2 -Meio ambiente e sociedade: uma relação 

a ser pensada a partir da vida  

5. * Texto 3 – Mercadores de moralidade: a retórica ambientalista e a 

prática do desenvolvimento sustentável 

(*3 pontos) 

23/01 –( 5 aulas) 

1. Texto 4: Questão ambiental e educação: contribuições para o 

debate. 

2. Mesa redonda apresentação e debate dos estudos orientados. 

3. Fundamentos básicos da Educação ambiental. 

4. Documentário: Grandes Temas – Educação Ambiental na Escola - 

https://youtu.be/aMOXbPphIhE e 

https://www.youtube.com/watch?v=K6uALd5Na_E. 

5. Reflexão e debate dirigido apartir do documentário. 

24/01 ( 5 aulas) 

1. Socialização dos pontos de aprofundamento referente a 

reflexão.*Elaboração de uma resenha sobre os documentários e a 

síntese do grupo  

2. Racionalização do uso do patrimônio natural no contexto do 

desenvolvimento sócio econômico.  

3. Impactos ambientais; 

4. Meio Ambiente - Discussão do Vazamento de Petróleo no Litoral 

do Nordeste - https://www.youtube.com/watch?v=LFVpBhUhIw4 

Vazamento de Petróleo: Causas e Consequências 

 

(*3pontos) 

https://www.youtube.com/watch?v=YaFrgI03E88
https://www.youtube.com/watch?v=YaFrgI03E88


 

27/01 ( 5 aulas) 

1. A contribuição da educação ambiental à conservação dos recursos 

naturais rumo ao desenvolvimento sustentável. 

2. Tempo /Comunidade: Construção de uma proposta didática 

pedagógica relacionada a Educação Ambiental/Questões Ambiental 

par ser trabalhada nas escolas. (trabalho em dupla - 4pontos) 

28/01( 5 aulas) 

1. Educação ambiental no ensino médio: conhecimentos, vivências e 

obstáculos – 

2. Tempo /Comunidade: Construção de uma proposta didática 

pedagógica relacionada a Educação Ambiental/Questões Ambiental par 

ser trabalhada nas escolas 

29/01( 5 aulas) 
Apresentaçao da proposta didática. 

Atividade dissertativa individual. 
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