
E-BOOK





Eliane Maria de Souza Nogueira
Heide Vanessa Souza Santos
Tiago Shizen Pacheco Toma

Paulo Afonso
2018

ENSINANDO EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL:

terrário e atividades práticas

E-BOOK



Diagramação e Capa: 
Rubervânio Lima

Colaboradores:
Aline Franco Sampaio Brito
Carleandro de Souza Dias

Luene Melo da Silva
Flávio Erickson da Silva Sá

Editoração:

editoraoxente.site123.me

Realização:

editoraoxente@gmail.com

      N778e   Nogueira, Eliane Maria de Souza, Santos, Heide 
                     Vanessa Souza e Toma, Tiago Shizen Pacheco.
                              Ensinando educação ambiental: terrário
                     e atividades práticas/ Eliane Maria de Souza 
                     Nogueira, Heide Vanessa Souza Santos e Tiago 
                     Shizen Pacheco Toma.
                     Paulo Afonso: Oxente, 2018.
                              64 p.; il.

                               ISBN: 978-85-54891-27-5
                              
                          1. Educaçao Ambiental   2.  miniecossistema   
                                        3. Manual de atividades.  I. Título                                         
                                                                                             
                     CDD: 372.357

Catalogação na publicação (CIP) 
Ficha Catalográfica

E-BOOK



UNEB - Universidade do Estado da Bahia
Reitor da UNEB

José Bites de Carvalho
Vice-reitor:

Marcelo Duarte Dantas Ávila
Pro-Reitora de Extensão  

Adriana dos Santos Marmori Lima
Diretora da UNEB - Campus VIII

Susana Menezes Luz

Programa de Apoio a Projetos 
de Extensão (PROAPEX) - Edital 005/201

CONSELHO EDITORIAL OPARÁ

Ms. Floriza Maria Sena Fernandes - UNEB
Dra. Mylene Cristina Santiago - Universidade Federal de Juiz 

de Fora
Dr. Neimar Machado de Sousa - Universidade Federal da 

Grande Dourados  
Dra. Suzane Lima Costa  - Universidade Federal da Bahia
Dr. Avelar Araujo Santos Junior - Pesquisador do Instituto 

Pangea - Meio Ambiente, Cultura e Educação
Reinaldo Farias Paiva de Lucena - UFPB

Marcelo Alves Ramos - UPE

COMISSÃO TECNICO-CIENTÍFICA

Dra. Elica Amaral Cecília Guedes - UFAL
Dra. Flávia Barros Prado Moura - UFAL

Dr. Jairton Fraga de Araújo - UNEB
Dra. Maria José Gomes de Andrade- UNEB

Revisão Geral
Eliane Maria de Souza Nogueira

Heide Vanessa Souza Santos
Tiago Shizen Pacheco Toma

Revisão Editorial
Rubervânio Lima



APRESENTAÇÃO

Este manual reúne textos e atividades práticas voltadas 
ao ensino de Educação Ambiental em escolas 

brasileiras, com foco em escolas inseridas no bioma Caatinga. 
Nosso bioma Caatinga vem sendo continuamente explorado e 
degradado, além de sofrer efeitos que vão além dos seus limites 
geográficos, tal como as mudanças climáticas. Para superarmos 
estes desafios ambientais, depositamos nossas esperanças 
nos jovens, que serão os responsáveis pelas mudanças em um 
futuro mais próximo do que gostaríamos. Diante disso, como 
fazer para sensibilizar estes jovens quanto a esta problemática? 
Além disso, como fazer para abordar conteúdos relativamente 
complexos tais como o funcionamento dos ecossistemas, as 
teias alimentares e as mudanças climáticas, tão importantes 
para a compreensão dos efeitos resultantes das nossas ações 
sobre o meio ambiente?

Como biólogos, entendemos que nosso papel vai além 
de estudar a natureza, envolvendo também a transmissão do 
conhecimento à sociedade. Uma forma de fazê-lo, no nosso 
entendimento, é através da criação de ferramentas que auxiliem 
professores do ensino básico no processo de ensino de Educação 
Ambiental dos nossos jovens no dia-a-dia da sala de aula. Por 
esta razão, preparamos este manual, na esperança de auxiliar 
professores em sua desafiadora tarefa de ensinar Educação 
Ambiental. Tomamos como base o terrário, que representa um 
miniecossistema e permite observar as inter-relações existentes 
entre suas partes componentes. A partir do terrário, é possível 
trazer para dentro da sala de aula uma amostra do que acontece 
na natureza. Apresentamos, ainda, temas que se relacionam 
direta ou indiretamente às dinâmicas que ocorrem no terrário, 



sugerindo atividades práticas para cada um desses temas, além 
de algumas atividades complementares.

Pensamos a estrutura do manual de forma que, se 
adotado de maneira sequencial, é esperado que os alunos 
acumulem gradualmente conhecimentos que lhes auxiliarão a 
compreender os nossos efeitos sobre a natureza de forma crítica. 
Contudo, as atividades aqui apresentadas também podem ser 
implementadas da maneira que o professor achar melhor, assim 
como incluídas em conteúdos programáticos já em andamento. 
De toda sorte, apesar de abordarmos uma gama de temas 
relacionados ao meio ambiente e às questões ambientais, não 
esgotamos aqui as inúmeras possibilidades de se abordar estes 
temas no processo de Educação Ambiental. Em se tratando de 
questões tão complexas, devemos unir esforços na busca pelas 
suas soluções. Portanto, sigamos com esta busca, aos poucos, 
na esperança de um futuro no qual não só a Caatinga será um 
grande terrário de interrelações mais harmoniosas entre nós e 
a natureza, mas todo o planeta Terra.

Eliane Maria de Souza Nogueira
Heide Vanessa Souza Santos
Tiago Shizen Pacheco Toma
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COMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Preparamos este manual voltado para professores do ensino 
básico, como fonte de alternativas didáticas ao ensino de 

Educação Ambiental. O manual está estruturado da seguinte forma: 
primeiro, apresentamos um texto introdutório e, a seguir, propomos uma 
atividade prática referente ao texto para ser trabalhada com os alunos. 
As atividades possuem objetivos que vão desde a compreensão sobre 
o funcionamento da natureza à reflexão sobre as consequências das 
nossas atividades do dia-a-dia sobre este funcionamento. Os textos 
e suas atividades estão organizados em sequência de forma que, se 
assim utilizados, espera-se como resultado final a sensibilização 
dos alunos com relação ao seu papel cidadão diante dos problemas 
ambientais desde a escala local (nas suas casas, nos seus bairros e 
cidades) até a escala global. Apesar desta organização sequencial, 
as atividades aqui sugeridas podem ser utilizadas em conjunto com 
outras atividades no decorrer de um ano letivo de Educação Ambiental, 
e ajustadas conforme o contexto dos alunos.

Como principal ferramenta de estudo destas transformações na 
natureza utilizaremos um “terrário” como representação do ambiente 
natural, além de outras atividades práticas. O terrário permite simular 
um ecossistema, mas em uma escala menor. Como representante de 
um pequeno ecossistema, a sua sustentabilidade depende também das 
interações entre seus componentes bióticos e abióticos, que envolve 
etapas biológicas, físicas e químicas alternadamente funcionando 
juntos como uma totalidade (Botelho, 2008). Um vaso de planta, um 
aquário ou um terrário feito em uma garrafa de plástico/vidro podem 
permitir o desenvolvimento de múltiplos conteúdos didáticos sem 
grandes gastos de dinheiro ou de tempo (Ministério da Educação, 
2006).

 Em virtude de sua importância e afinidade com o tema 
Educação ambiental, o terrário pode ser uma importante ferramenta 
pedagógica no ensino da mesma, porém, é necessário que haja a 
participação efetiva do aluno onde ele sinta-se ativo e importante no 
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processo de construção do conhecimento, tendo o professor como 
mediador desse processo (Paula et al., 2013).

Nesse contexto os conteúdos de ciência ministrados no ensino 
fundamental, interagem com conteúdos de outras disciplinas, contanto 
que haja um planejamento prévio para alinhamentos dos temas a 
serem trabalhados. Temas como o solo, o ar, a água, os seres vivos, 
as transformações químicas e físicas, a alimentação, os cuidados com 
a saúde, dentre outros, podem perfeitamente enquadrar-se quando da 
elaboração e explanação do funcionamento do terrário. Sendo assim, 
apresentamos também textos complementares e suas respectivas 
sugestões de atividades envolvendo alguns destes temas. 

DINÂMICA 1: MONTAGEM DE UM TERRÁRIO E 
OBSERVAÇÕES INICIAIS

Com antecedência solicitar aos alunos que tragam os 
materiais necessários para fazer o terrário. Deixar claro que irão 
fazer uma representação reduzida de um ecossistema, onde estarão 
presentes os principais fenômenos que possibilitam a vida na Terra, 
como a respiração, fotossíntese, ciclo da água, formação do solo, 
condensação, ação de decompositores, além das interações entre 
os elementos químicos resultantes das interações físicas e químicas 
nos processos observados.

Materiais:
• Recipiente para montar o terrário (aquário vazio, recipiente em 

vidro ou garrafa PET);
• Tesoura;
• Pedrinhas de cascalho (que podem ser encontradas no jardim 

de casa) ou argila expandida;
• Carvão ativado (utilizado para absorver componentes 

orgânicos, evita o mau cheiro, proliferação de fungos, etc.);
• Fragmentos de caule e folhas de plantas ou árvores;
• Regador pequeno;
• Ferramentas de jardinagem (ex. colher e tesoura);
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• Solo para jardim ou mistura de solos trazidos pelos alunos 
– importante ter solos considerados arenosos (solos de 
consistência grosseira apresentando alto conteúdo de areia) 
ou humosos (solos de coloração mais escura com grande 
concentração de matéria orgânica);

• Areia;
• Água;
• Mudas de plantas (de preferência suculentas de fácil acesso 

local, como cactos e bromélias);
• Representantes da fauna de tamanho adequado ao tamanho 

do terrário, como: minhocas, joaninhas, besouros, formigas, 
caramujos e etc.;

• Filme de PVC para cobrir o terrário.

Montagem:
1. Lave bem o aquário ou qualquer outro recipiente que vá utilizar 

na montagem;
2. Despeje uma camada de pedras, de modo que cubra todo o 

fundo;
3. Coloque a areia, de modo a formar uma camada de cerca de 

2,5 cm;
4. Faça uma camada com carvão ativado triturado;
5. Despeje terra formando uma camada com aproximadamente 

5 cm de espessura;
6. Colocar algumas pedrinhas e fragmentos de caule de plantas 

ou árvores espalhados;
7. Com as ferramentas de jardinagem, faça pequenos furos na 

terra e plante as mudas;
8. Coloque alguns representantes da fauna;
9.  Regue o terrário com água, sem encharcá-lo;
10.  Cubra-o com filme plástico;
11.  O terrário deve ficar em um ambiente iluminado, mas sem a 

incidência do sol.
12.  Observe o terrário diariamente com a classe.
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Tabela de observações do terrário

Em grupo, observar e comparar o terrário a cada dois ou três 
dias, num intervalo de um mês, fazendo as anotações necessárias na 
tabela de observação do terrário.

Tabela de observações do terrário – Grupo:

Data / 
Hora da 

Observação:
Água

Animais 
observados

Descrição 
das 

Plantas

Diferenças 
observadas

Observações iniciais sobre o terrário

1. Vimos a definição de um ecossistema, mas e o bioma? Seria 
o bioma a mesma coisa que um ecossistema?

2. Pergunte aos alunos qual a importância do material usado para 
a elaboração do terrário ser transparente.

3. Por que usamos solo arenoso e humoso? 
4. Por que precisamos fechar com plástico incolor a parte de 

cima do terrário?
5. Você acha que os seres vivos que estão dentro do terrário vão 

sobreviver? Por quê?
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TEXTO: UMA VISÃO GERAL SOBRE ECOSSISTEMAS E TEIAS 
ALIMENTARES

Quando trabalhamos a definição de ecossistemas verificamos 
que cada um, em particular, se refere na verdade a um grande conjunto 
de relações desenvolvidas entre a fauna, a flora, os microrganismos 
(componentes bióticos) e o ambiente (representado pelo solo, água e 
atmosfera – componentes abióticos), que interagem constantemente, 
dando origem a diversos fenômenos essenciais à vida (Figura 1). 

Figura 1. Reações que podem ocorrer em um ecossistema. Ilustração: 
Elaborada pelos autores.

Ao caracterizarmos um ecossistema estamos considerando 
a interação por meio do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes 
entre componentes bióticos e abióticos, presentes em um determinado 
local (Odum e Barret, 2007). Um ecossistema ou sistema ecológico 
pode ser representado por uma floresta inteira, num espaço grande 
que se chama de “macroecossistema” (Figura 2A) ou por uma 
planta, a exemplo das bromélias, excelente representante de um 
“microecossistema” (Ramos, 2010). No bioma Caatinga temos, dentre 
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outras, a macambira, cujas folhas podem armazenar água, sementes 
ou outros materiais orgânicos, condicionando a formação de um 
ecossistema (Figura 2B).

Figura 2A. Macroecossistema 
Caatinga. Foto: Luanna Freire

   Figura 2B. Microecossistema, Bromélia   
    macambira. Foto: Luanna Freire

O lugar onde mora um ser vivo é denominado habitat e 
cada ser vivo possui um nicho ecológico, que é determinado pelo 
conjunto das atividades e funções de uma determinada espécie 
no ecossistema em que os organismos dessa espécie vivem. O 
equilíbrio entre os seres vivos e o meio ambiente é dado pela 
transferência de energia, representado através de uma teia ou 
cadeia alimentar (Silva, 2012).

Para existir uma cadeia alimentar completa devem estar 
presentes os produtores, consumidores e os decompositores. 
Eles representam toda a parte viva (componentes bióticos) que 
a compõe. Os componentes de todas as cadeias de uma forma 
geral podem ser enquadrados dentro das categorias descritas na 
Figura 3, bastando seguir as setas para identificar os produtores, 
consumidores e decompositores:
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Figura 3. Exemplo de Teia alimentar. Fonte: Adaptado de BAHIA (2004). 

A partir dos conceitos relativos a cadeias e teias alimentares o 
aluno será capaz de perceber que todos os organismos são importantes 
para o ambiente, cujas interações por eles desempenhadas, sejam 
simples ou complexas, interferem no equilíbrio do planeta. Como 
membros desse imenso conjunto de ecossistemas, somos responsáveis 
pela sua manutenção. 
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DINÂMICA 2: MONTAGEM DE TEIA ALIMENTAR

Solicite aos alunos na aula anterior que tragam recortes, ima-
gens, desenhos ou nome de elementos da natureza. Com a turma 
dividida em grupos, distribua folhas de papel ofício (A4) para servir 
como base para colagem. Solicite aos alunos que montem uma teia 
alimentar considerando os organismos produtores e consumidores que 
eles conhecem. Como auxílio ao conteúdo veja atividades na segunda 
parte do manual e solicite aos alunos que perguntem aos seus pais, 
avós e demais pessoas da comunidade sobre o tipo de animais que já 
viveram e ainda vivem na área. Com essas informações será possível 
criar vários tipos de teia alimentar, além de resgatar o conhecimento 
sobre a fauna pretérita e atual. 

TEXTO: OS BIOMAS DO BRASIL

Os seres vivos estão distribuídos pelos ecossistemas de acordo 
com seu clima, pois este interfere muito na quantidade e variedade 
de alimentos e oferta de água. Esses ecossistemas estão agrupados 
numa classificação mais ampla, chamada de biomas. Biomas são 
ambientes que têm características próprias bastante distintas uns dos 
outros, mas todos igualmente importantes para o equilíbrio ecológico.

No Brasil, temos biomas marinhos e biomas terrestres. Os 
biomas terrestres brasileiros são: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pantanal, Pampa e Caatinga (Figura 4)
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Figura 4. Biomas terrestres brasileiros e suas distribuições.1

Daremos ênfase ao bioma Caatinga por ser de nossa região. Ele 
é tipicamente brasileiro, próprio da região nordeste, mas também presente 
em parte do sudeste do Brasil, recobrindo cerca de 10% do território 
nacional. Sua vegetação é tipicamente adaptada ao clima mais seco, 
representada por plantas espinhosas e com poucas folhas. O número de 
espécies animais registrado não representa a riqueza do bioma, visto que 
ainda é pouco estudado. No entanto, já foram catalogadas 1.236 espécies 
de vertebrados: cerca de 79 espécies de anfíbios, 177 de répteis, 148 de 
mamíferos,  591 de aves, além de 241 espécies de peixes (MMA, 2017). 
Dos invertebrados, as abelhas (221 espécies) são as mais conhecidas, 
especialmente pelo seu valor econômico e ecológico. 

1.  Fotos: Paulo de Araújo/MMA, Disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas, 
Acesso em: 21 de dezembro de 2017.
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DINÂMICA 3: CONHECENDO AS PLANTAS DA CAATINGA

Produzir uma pequena exposição fotográfica ou de recortes 
de revista com as plantas ou flores das plantas da Caatinga. Também 
podem ser desenhadas figuras e elaborados textos com a descrição 
das características morfológicas das plantas (fazer uma ficha para 
cada planta). Ver outras sugestões em atividades complementares.

TEXTO: FORMAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO SOLO

O solo é muito importante para humanidade. Nele pisamos, 
construímos nossas moradias, retiramos nossos alimentos, armaze-
namos água para consumo humano, animal e geração de energia, 
temos suporte e nutrientes essenciais para as plantas, enfim, o solo 
é imprescindível para os seres vivos e o planeta em geral.

Basicamente, os solos são formados a partir da intemperi-
zação da rocha mãe que consiste na decomposição das rochas de 
origem como resultado da interação de elementos ativos como o clima 
(ventos, chuvas, gelo e mudanças de temperatura) e os organismos 
vivos (fungos, insetos, plantas, microrganismos, etc.) em função do 
tempo, do relevo ou topografia sobre o material ou da rocha (Araújo 
et al., 2014) (Figura 5).

Figura 5. Evolução do perfil do solo.  Fonte: Araújo et al., 2014.



20

Eliane Maria de S. Nogueira  |  Heide Vanessa S. Santos  |  Tiago Shizen P. Toma

O material de origem pode ser uma rocha, sedimentos, 
materiais turfosos (material orgânico) e produtos da alteração de 
rochas. Este material orgânico é composto por restos vegetais e 
animais não decompostos e pelo produto desses restos depois de 
decompostos por microrganismos (húmus ou solo humoso).

Durante o desenvolvimento do solo, o material de origem sofre 
ação de diversos processos de formação como perdas, transformações, 
transportes e adições. Estes são responsáveis pela transformação da 
rocha em solo.

Podemos caracterizar os solos essencialmente por matéria 
mineral, matéria orgânica, água e ar. É, portanto, considerado como 
um sistema trifásico, pois se divide em três frações: líquida, gasosa 
e sólida (mineral e matéria orgânica).

É no solo que as plantas crescem e disseminam suas sementes, 
fornecendo ar, água e nutrientes para que as plantas realizem seus 
processos metabólicos. O solo regula a distribuição, escoamento e 
infiltração de água da chuva. Infelizmente, também tem sido local 
para depositar resíduos e dejetos, alguns tóxicos, resultantes das 
atividades humanas, o que torna o solo susceptível à degradação. 
O desmatamento, por exemplo, rompe a ciclagem de nutrientes que 
mantém a estrutura da floresta, altera a estrutura do solo e o expõe 
ao lixiviamento e à luz solar (Kuss e Kuss, 2014).

Existem técnicas que ajudam a manter o solo saudável e 
propício à produção agrícola, o reflorestamento, a semeadura, etc. Tais 
práticas são conhecidas como manejo integrado do solo, que estão 
representadas na Figura 6, com destaque para as práticas edáficas. 
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Figura 6. Técnicas de manejo integrado do solo e Práticas edáficas. Fonte: 
Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 4: INVESTIGANDO O SOLO DENTRO DO TERRÁRIO

Importante para a etapa de observação do solo será pedir aos 
alunos que observem as minhocas dentro do terrário. O procedimento 
permitirá identificar como elas circulam dentro do solo e como esse 
movimento favorece a circulação de ar e água. Tratar da erosão, 
lembrando que, mesmo sendo um fenômeno natural ela pode ser 
acelerada pela intervenção humana, sendo o desmatamento, o pisoteio 
do gado, as queimadas, a estiagem e o uso inadequado do solo, fatores 
que prejudicam e aceleram o processo erosivo. Ver outras sugestões 
em atividades complementares.

TEXTO: QUAL A IMPORTÂNCIA DA COBERTURA VEGETAL 
PARA O SOLO? 

Nós falamos anteriormente que o processo de desmatamento 
do solo, ou seja, a retirada da vegetação, é uma forma de efeito negativo 
da ação humana na formação e conservação do solo. Isso acontece 
principalmente porque a vegetação atua como fonte de proteção para 
o solo, assim como as raízes das plantas, que contribuem para manter 
a estrutura do solo. Sem ela, o terreno sofre o processo de erosão, 
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causado pelo vento e pela água que arrastam os sedimentos (terra, 
detritos vegetais). Esse processo torna o solo menos fértil e com pouca 
capacidade de armazenamento de água (Kiill et al., 2007). 

Devemos cuidar muito bem do solo, principalmente os 
considerados mais frágeis como o do semiárido, em que as atividades 
antrópicas e fatores naturais, como a variação climática, podem levá-lo 
ao processo de desertificação. Algumas medidas são essenciais para 
termos um solo conservado no bioma caatinga, conforme demonstrado 
na Figura 7.

Figura 7. Medidas importantes para a conservação do solo na Caatinga. 
Ilustração: Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 5: USO E OCUPAÇÃO DOS SOLOS

 Levantar questões relacionadas ao uso e ocupação dos solos. 
Quais o fatores que influenciam a formação dos solos? Debater sobre 
o uso de agrotóxicos e o processo de desmatamento na produção de 
alimentos e como pode ser feito o manejo ecológico dos solos. Outros 
temas para debate: Por que o asfalto das ruas é prejudicial ao solo? 
Que alternativas as autoridades competentes poderiam utilizar para 
substituí-lo?
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TEXTO: FORMAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO

A matéria orgânica do solo se origina da deposição de resíduos 
orgânicos decompostos de origem vegetal, como folhas e galhos, e 
também a partir de restos de animais. Este material decomposto forma 
o que chamamos de húmus (Pillon, 2002). No Quadro 1 podemos 
ver alguns dos principais agentes da microfauna que atuam na 
decomposição da matéria orgânica do solo.

Quadro 1. Principais integrantes da microfauna participantes na reciclagem 
da matéria orgânica

Grupo Funcional Organismos

Trituradores
Pássaros, mamíferos (roedores), ácaros, crustáceos, 
coleópteros, artrópodes (formigas), larvas e outros inúmeros 
insetos.

Trituradores/
decompositores

Colêmbolas, coleópteros, ácaros, miriápodes, dípteros, 
minhocas, fungos, bactérias e actinomicetes.

Decompositores Microrganismos (bactérias, fungos, protozoários, 
actinomicetes e outros) e microfauna. 

Decompositores/
Trituradores

Fungos, bactérias, actinomicetes, colêmbolas, enquitrídeos 
e minhocas.

Fonte: Moreira e Siqueira (2006) e Brady (1984).

A matéria orgânica é principalmente encontrada na parte 
mais externa do solo, portanto, a mais susceptível à aceleração dos 
processos de degradação natural ou antrópica. Ter conhecimento da 
importância da matéria orgânica para o solo é imprescindível para a 
conservação ambiental. Embora não esteja presente em todos os tipos 
de solo, quando presente é responsável pela maior parte da emissão 
e captura dos gases de efeito estufa, atua no controle da erosão, na 
infiltração da água no solo e na conservação e disponibilização de 
nutrientes para as plantas. Assim, a função mais importante da matéria 
orgânica do solo é incorporar e estocar nitrogênio, carbono e outros 
elementos (Barros, 2013).

Mas será que tudo que descartamos na natureza é 
decomposto e vira Matéria Orgânica?
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DINÂMICA 6: MICROCOMPOSTEIRA

O professor pode construir uma microcomposteira com os 
alunos e, a partir dela, trabalhar temas como a decomposição dos 
materiais orgânicos e inorgânicos, transformação de matéria orgânica, 
ciclos da natureza (ciclo do nitrogênio, do carbono, do fósforo, etc.), 
tipos de microrganismos responsáveis pela decomposição, importância 
da decomposição da matéria orgânica para o meio ambiente, entre 
tantos outros. Ver sugestão em atividades complementares.

TEXTO: RESÍDUOS SÓLIDOS E COLETA SELETIVA

Qualquer pessoa que faça uma pequena caminhada pelas as 
cidades brasileiras verá plásticos, pneus, copos descartáveis, chicletes, 
papéis, e outros materiais descartados em suas ruas. Isso é um indício 
de que nem tudo na natureza pode ser descomposto, pelo menos em 
curto prazo. O tempo de vida de um produto varia de meses, como 
os papéis, a anos, como o vidro, o plástico e outros (Figura 8). São 
conhecidos como resíduos sólidos e existem políticas públicas para 
o seu descarte de forma correta, porém ainda não foi implantada na 
maior parte das cidades dos Brasil.

Figura 8. Decomposição de resíduos no solo. Ilustração elaborada pelos autores
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Quando descartamos resíduos sólidos na natureza de forma 
inadequada, estamos causando problemas não apenas ao meio 
ambiente, mas à nossa saúde também. Uma forma de direcionar o 
lixo produzido a locais adequados é através da coleta seletiva, que 
consiste na separação dos resíduos de acordo com o material de 
fabricação. Este material é então depositado em recipientes que ficam 
dispostos em locais estratégicos da cidade, respeitando-se um código 
de cores conforme o tipo de material a ser descartado (Figura 9).

Figura 9. Código de cores usado na coleta seletiva do lixo. Ilustração: 
Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 7: TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS

Professor, esta é uma boa oportunidade para trabalhar 
com os alunos os materiais descartados na natureza e seu tempo 
de decomposição. A ideia é fazer uma lista dos tipos de resíduos 
descartados em casa. A partir desta lista os alunos devem fazer uma 
pesquisa sobre o tempo necessário para que o material se decomponha 
naturalmente e qual a importância da reciclagem destes materiais para 
o meio ambiente. Ainda outras atividades podem ser encontradas na 
parte dois desse manual, tais como a construção de um biodigestor.
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TEXTO: DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

Uma forma importante de aproveitar os restos de culturas 
e resíduos dos rebanhos nas fazendas agrícolas é a produção de 
biogás e biofertillizantes. A importância de se trabalhar este tema 
advém do fato de que a produção de esterco e de dejetos animais em 
propriedades rurais está entre as principais causas de contaminação 
dos aquíferos confinados. Assim, o aproveitamento de dejetos animais 
apresenta pontos atrativos, como a redução da liberação de resíduos 
no meio ambiente e o maior acesso a fontes de energia de baixo 
custo, atendendo a uma boa parcela de pessoas com dificuldades 
financeiras (Araújo et al., 2014). Este aproveitamento pode ser feito 
a partir de um biodigestor.

Um biodigestor corresponde a um local escolhido 
apropriadamente para a realização da decomposição de resíduos, 
onde a biomassa (ex. esterco animal) sofre a “digestão” pelas bactérias 
anaeróbicas, gerando gás (Figura 10). Consiste em um recipiente 
fechado, construído de alvenaria, concreto ou outros materiais, onde é 
depositado o material a ser decomposto. O processo de decomposição 
da matéria orgânica resulta na produção de biogás e biofertilizante.

E o que seria então um biodigestor?

Figura 10. Exemplo de biodigestor anaeróbico. Ilustração adaptada de Araújo 
et al., 2014.
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DINÂMICA 8: COMO FAZER UM BIODIGESTOR

Passo a passo:

1. Utilizar um tambor limpo como recipiente;
2. Colocar água não tratada e os demais ingredientes para 

“digestão”: esterco fresco, cinzas e restos de culturas, e mexer 
bem;

3. Certificar que sobrou no tambor 20 centímetros da parte de 
cima, sem líquido nenhum;

4. Tampar hermeticamente sem deixar nenhum ponto para 
entrada de ar, se o objetivo for um biofertilizante anaeróbico;

5. Fazer um furo na tampa de tamanho suficiente para inserir 
uma das pontas da mangueira. Esta ponta deve ficar na área 
sem líquido.

6. A outra ponta da mangueira deverá ficar no interior de uma 
garrafa de 2 litros cheia de água e apoiada no chão;

7. Para ter certeza que o tambor foi lacrado hermeticamente, a 
partir de 25 horas deverão aparecer bolhas de ar saindo pela 
garrafa com água;

8. Após 30 dias, ou quando parar de borbulhar e apresentar 
coloração dourada, o biofertilizante estará pronto.

Fonte: Araújo, Jairton Fraga. Produção de Biofertilizante Líquido, 
Série Cartilha Agroecologia, Vol7. Caerdes, EdUneb, 2015.

Leia mais em: http://www.comofazer.com.br/como-fazer-um-
biodigestor-caseiro/#ixzz2mW60JhYi

TEXTO: A IMPORTÂNCIA DAS PLANTAS PARA A NATUREZA

As plantas têm um papel fundamental para a manutenção da 
vida na Terra. Por exemplo, ao liberarem oxigênio, elas permitem a 
respiração dos seres vivos; suas folhas e galhos contribuem para 
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a formação da matéria orgânica no solo, o que contribui para sua 
fertilidade e com isso contribuindo na produção de alimentos e na 
retenção de água, dentre outras funções abaixo representadas na 
Figura 11.

Figura 11. Alguns dos benefícios que as plantas trazem para nós e para o 
meio ambiente. Ilustração: Elaborado pelos autores.
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Num terrário conseguimos acompanhar como é incrível a vida 
das plantas e ver a maneira que elas interagem no ambiente em que 
vivem. As plantas realizam processos vitais para manutenção da 
estabilidade do meio ambiente, através da fotossíntese, tais como a 
fixação de carbono e a liberação de oxigênio. 

DINÂMICA 9: OBSERVAÇÕES SOBRE AS PLANTAS E A 
ÁGUA NO TERRÁRIO

 Observando o terrário questione os alunos sobre os fenômenos 
observados:

a) Por que é necessário colocar água no terrário? 
b) Por que depois de certo tempo o terrário ficou embaçado?

Alterando as condições do terrário - como a exposição à luz ou 
a formação de vapor - podemos comprovar como as mudanças afetam 
os diferentes tipos de plantas. Faça observações sobre o crescimento 
das plantas e sua aparência. O ideal é registrar todas as observações 
na tabela de “observações do terrário”. 

TEXTO: O CICLO DA ÁGUA NA NATUREZA

O estado líquido da água é o mais comum e está mais presente 
em nosso dia a dia. Na natureza, a água neste estado é representada 
pelos mares, rios, lagos, riachos, etc. No estado sólido, a água se 
apresenta na forma de gelo e é mais comum em regiões frias como na 
Antártida e no Polo Norte. A água também pode passar do estado físico, 
líquido para o sólido de forma artificial, ou seja, quando colocamos 
água no congelador de nossas geladeiras. No estado gasoso a água 
se torna menos visível, mas ainda podemos identificá-la. Por exemplo, 
quando observamos as nuvens no céu nós estamos observando água 
em forma de vapor. Assim como no terrário à medida que a temperatura 
do dia aumenta, a água que está nos reservatórios (lagos e rios) é 
transformada em vapor como vemos no exemplo abaixo (Figura 14).
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Figura 14. Ciclo da água na natureza. Ilustração: Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 10: MAIS OBSERVAÇÕES SOBRE A ÁGUA NO TERRÁRIO

Pede-se aos alunos que observem o terrário várias vezes 
durante a semana, em diferentes horários, até que eles percebam a 
presença da água dentro dele, em diferentes locais. A água poderá 
estar visível no fundo do recipiente, sobre as plantas, no filme plástico 
que cobre o recipiente e/ou nas laterais. O professor poderá discutir 
com os alunos como a água apareceu nesses locais. 

Os alunos devem escrever um texto explicando como eles 
descobriram o que acontece com a água dentro do terrário. Peça que 
descrevam o caminho de uma gotinha dentro do terrário, passando pelo 
solo, pela planta e voltando ao solo, utilizando os termos que foram 
estudados nesta aula. Por último, solicite a eles que descrevam como 
eles veem o ciclo da água na natureza e terminem com um desenho. 
Compare os desenhos e peça que eles identifiquem as diferenças nos 
desenhos que produziram.

A ideia é checar o ciclo completo da água com as observações 
feitas através do terrário. Quando a temperatura sobe, a água utilizada 
na rega evapora e se junta à da transpiração das plantas, havendo a 
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concentração de vapor (Figura 12). Como o recipiente está totalmente 
vedado, esse vapor se condensa e forma pequenas gotas que ficam 
nas paredes e no lacre e depois retorna para irrigar o solo novamente. 

Figura 12. Movimento da água dentro do terrário fechado. Ilustração: 
Elaborada pelos autores.

Com essas observações, ressaltar a importância de distinguir 
os estados físicos da água (Figura 13), com destaque para as suas 
características e exemplos simples do dia-a-dia.

Figura 13. Estados físicos da água na natureza. Ilustração: Elaborada pelos 
autores.
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Sugestão de debate: Secagem de roupas no varal

O que acontece com a água das roupas molhadas que 
colocamos para secar no varal de casa? Do mesmo jeito que a água 
evapora dos rios em dia de calor ela evapora de nossas roupas 
também. Quanto mais quente o dia mais rápida é a evaporação da 
água e mais rápido as roupas secam.

TEXTO: O CICLO DO CARBONO 

No solo encontramos basicamente duas formas de carbono: 
uma orgânica, encontrada nos organismos vivos e mortos, ainda não 
decompostos, e outra inorgânica, presente nas rochas e oriundo da 
ciclagem do carbono orgânico.

A fotossíntese e a respiração são os dois processos que 
regulam este ciclo (Figura 15A e 15B). De uma forma simples 
poderemos definir a fotossíntese como um processo importante 
para o meio ambiente, onde as plantas absorvem o gás carbônico da 
atmosfera e o transformam em oxigênio. Isso é possível porque as 
partes verdes das plantas contêm clorofila, que é uma substância 
capaz de absorver a radiação luminosa. 

Resumidamente teremos que na fotossíntese ocorre: captação 
de energia do sol (luz) + o gás carbônico do ar + a água e sais minerais 
do solo, transformando tudo isso em glicose (fonte de energia para a 
planta), liberando para a atmosfera o oxigênio. 

Figura 15. Fotossíntese (a) e Respiração (b). Ilustração: Elaborada pelos autores.
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Utilizando a energia produzida e armazenada com a fotossín-
tese, as plantas captam o oxigênio do ar, e liberam o gás carbônico 
de volta para a atmosfera. Esse processo é denominado respiração, 
processo inverso à fotossíntese.  De forma simples o ciclo do carbono 
pode então se representado pela utilização do CO2 pelo ecossistema 
(Figura 16).    

Figura 16. O ciclo do Carbono. Ilustração: Elaborada pelos autores

Em um terrário fechado nós observamos o ciclo pela diminuição 
do volume do ar nele presente notado quando o plástico que recobre 
o recipiente afunda ou abaixa. Nesta fase o dióxido de carbono no 
ar contido no recipiente foi incorporado às plantas pela fotossíntese 
e estão utilizando-o para crescer, pois não liberaram quantidade 
equivalente de dióxido de carbono proveniente da sua respiração. 

O ciclo do carbono também pode ser percebido pela 
decomposição da matéria orgânica (folhas secas, animais mortos) 
presente no terrário. Mas para observar a decomposição da matéria 
orgânica é preciso muita paciência e muito tempo de observação 
(Faria, 2009). 
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DINÂMICA 11: CICLO DO CARBONO NO TERRÁRIO

Dividir a turma em grupos e pedir a cada grupo para descrever 
como o ciclo do carbono pode ser representado no terrário que eles 
montaram.

TEXTO: O CICLO DO NITROGÊNIO

O nitrogênio assim como o carbono é considerado um 
elemento essencial para a manutenção e crescimento dos 
ecossistemas. É considerado o recurso mais limitante após a 
água para muitos solos, especialmente em regiões semiáridas 
(Vasquez et al., 2008). Apenas certos microrganismos são 
evolutivamente capazes de converter nitrogênio em formas que 
podem ser assimiladas no ambiente (Galloway et al., 2004).

O ciclo do nitrogênio se inicia com a fixação biológica 
do nitrogênio atmosférico, o que consiste na redução de gás 
nitrogênio presente na atmosfera à amônia, um processo realizado 
por microrganismos denominados fixadores de nitrogênio. Outro 
mecanismo de obtenção de amônia (amonificação) é através do 
processo de decomposição de material orgânico morto realizado 
por fungos e bactérias (Figura 17) (Gallo e Basso, 2013). 

A amônia produzida pode então ser convertida a nitrato em 
um processo chamado nitrificação. O nitrato disponível pode então 
ser assimilado pelas plantas ou entrar na via da desnitrificação, 
onde microrganismos desnitrificadores devolvem o nitrogênio para 
atmosfera (Rosa et al., 2003). Os microrganismos presentes no 
solo garantem, assim, o fornecimento de nitrogênio necessário às 
plantas e a outros processos metabólicos do solo.
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Figura 17. Etapas do ciclo do Nitrogênio. Ilustração: Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 12: OS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

 Trabalhando com a turma dividida em grupos convide-
os a pesquisar acerca de três ciclos biogeoquímicos: Carbono, 
Nitrogênio e Água. Cada grupo deverá realizar pesquisas sobre 
os elementos químicos participantes de seu respectivo ciclo 
biogeoquímico, e a importância deles para a sociedade humana, 
para a manutenção da sinergia ambiental e consequentemente 
para a vida do planeta Terra, tendo como foco quais as atividades 
humanas que provocam alterações nos mesmos.
 Os alunos deverão elaborar cartazes a respeito dos 
temas e apresentar para a turma. Para esta pesquisa, podem 
ser consultados livros, revistas, artigos, sites, entre outros.
 Como forma de enriquecer o conhecimento dos alunos pode 
ser apresentado um vídeo (sugestão): “Poluição Atmosférica”, 
disponível em http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/
debaser/singlefile.php?id=23184. Nele, os alunos conhecerão 
algumas mudanças causadas ao meio ambiente pela ação 
humana, como, por exemplo, a poluição atmosférica derivada 
de automóveis e indústrias (Povenqui, 2014).
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TEXTO: O TERRÁRIO E O CLIMA: OBSERVANDO AS VARIAÇÕES DO CLIMA

O experimento do terrário é também um bom meio para explicar 
como funciona a camada de ozônio. Bem, a camada de ozônio é 
uma parte da nossa atmosfera formada por um gás chamado ozônio 
(Figura 18). Esse gás é constituído por átomos de oxigênio ligados. 

No terrário, está representada pelo material usado para vedar 
o recipiente. Sem ela, o vapor se perderia no espaço e não haveria 
o retorno do vapor na forma líquida para molhar a terra e, assim, 
haver o reinício do ciclo da água. O mesmo acontece com nosso 
planeta. O ozônio age formando uma camada protetora filtrando os 
raios ultravioletas vindos do Sol e que em excesso podem ser muito 
prejudiciais a nossa saúde.

Uma parte destes raios solares é refletida pela superfície da 
Terra e depois absorvida por alguns gases presentes na atmosfera. 
A esse fenômeno damos o nome de “efeito estufa” (Ferreira 2006). 
Este é um ciclo natural e essencial para sobrevivência do planeta, pois 
o mantêm aquecido. Combinados, estes dois processos protegem a 
vida na Terra. 

Figura 18. A camada de ozônio filtra os raios solares. Ilustração: Elaborada 
pelos autores.
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Apesar da sua relevância, a camada de ozônio começou 
a sofrer com os efeitos da poluição crescente provocada pela 
industrialização mundial (Figura 19). Seus principais inimigos 
são produtos químicos como Halon, Tetracloreto de Carbono 
(CTC), Hidroclorofluorcabono (HCFC), Clorofluorcarbono (CFC) 
e Brometo de Metila. Quando liberados no meio ambiente, des-
locam-se atmosfera acima, degradando a camada de ozônio 
(MMA 2009a).

Figura 19. Danos à camada de ozônio. Ilustração: Elabora pelos autores.

Além disso, mesmo sendo um processo vital, o efeito 
estufa também pode ser um precursor do aquecimento global, 
devido à quantidade excessiva de gases estufa na atmosfera 
terrestre (Figura 20). Isto porque um aumento na quantidade de 
gases estufa na atmosfera aumenta a quantidade de radiação 
retida sobre a superfície o que consequentemente aumenta a 
temperatura do planeta. 
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Figura 18. Efeito estufa. Ilustração: Elaborada pelos autores.

DINÂMICA 13: ALGUMAS MEDIDAS PARA DIMINUIR A EMIS-
SÃO DO GÁS CARBÔNICO

Professor trabalhe em sala a percepção dos alunos quanto às 
mudanças positivas que eles podem desenvolver enquanto cidadãos 
para reduzir a emissão de gás carbônico para o ambiente.

Por exemplo:
◊ Redução do uso dos combustíveis fósseis e a diminuição do 

desmatamento;
◊ Uso de transporte coletivo e bicicletas;
◊ Redução no consumo de energia elétrica;
◊ Dar preferência a carros que possam ser abastecidos com 

etanol ou biocombustível.
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TEXTO: POR QUE SE PREOCUPAR COM AS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

O clima do planeta Terra está se alterando de maneira 
rápida e avança para condições extremas. Essas mudanças são 
causadas pelo modo de vida da sociedade atual, pela emissão de 
certos gases que vão para a atmosfera e provocam o aumento 
do chamado “efeito estufa”. Esses gases, especialmente o gás 
carbônico e o metano, quando emitidos em grande quantidade, não 
são absorvidos totalmente pelas plantas e acabam acumulando 
na atmosfera. 

Quando as florestas são desmatadas e, também onde a 
vegetação é substituída por calçadas, asfalto, construções de 
alvenaria, o ambiente fica ainda mais quente e prejudica as boas 
condições de bem-estar ambiental e qualidade de vida.

  
 Por que são as crianças e os jovens de hoje que vão sofrer 
com os problemas mais críticos dessas mudanças no futuro. 
Deste modo, devemos ajudar o nosso planeta praticando ações 
sustentáveis para garantirmos um planeta melhor para os nossos 
descendentes.

 Aqui estão alguns exemplos de como as mudanças nas 
condições climáticas podem afetar direta ou indiretamente as 
nossas vidas:

O que acontece quando o planeta fica mais quente?

Por que precisamos pensar sobre esse assunto?
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DINÂMICA 14: FATOS LOCAIS ASSOCIADOS A ALTERAÇÕES NO CLIMA

Com o conteúdo previamente trabalhado é possível verificar 
a percepção dos alunos sobre as alterações climáticas e suas 
consequências para a região em que vivem. Uma boa atividade é pedir 
que representem, através de gravuras, fatos observados na região 
em que vivem e que podem estar associados a alterações no clima. 

Especialmente para o semiárido é importante pesquisar sobre 
o processo de desertificação, as grandes secas do nordeste e suas 
implicações econômicas e o êxodo rural.

TEXTO: O PAPEL DO HOMEM COMO MODIFICADOR 
DO MEIO AMBIENTE

Os problemas ambientais, não sendo uma preocupação de 
exclusividade da sociedade atual, vêm crescendo de forma alarmante, 
avançando com maior intensidade desde a década de 60. Com auxílio 
e rapidez das mídias, assistimos diariamente um desmanche da 
natureza, que levou bilhões de anos para se formar. São acidentes 
nucleares, poluição das águas subterrâneas, dos rios e mares, 
poluição atmosférica, acidentes nas áreas de exploração de petróleo, 
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consumismo exagerado com geração elevada de resíduos sólidos 
não degradáveis, e o aparecimento de novas e velhas doenças por 
conta do desmatamento. Enfim, teria uma lista enorme de ações que 
prejudicam o nosso planeta, especialmente causadas pelo homem.

No entanto, podemos contribuir para a sustentabilidade 
do planeta, adotando medidas simples, mas que precisam ser 
incorporadas com frequência para surtir os efeitos necessários:

a) Reposição da mata ciliar dos nossos rios, para evitar 
assoreamento e desaparecimento de espécies aquáticas de 
valor socioeconômico e ecológico;

b) Redução da emissão de dióxido de carbono para atmosfera;
c) Praticar o consumo consciente;
d) Descartar o lixo de forma correta; 
e) Exigir do poder público o tratamento dos esgotos urbanos para 

que nossos rios e mares não sejam poluídos; 
f) Executar programas de recuperação de rios e mares poluídos 

(milhares de animais morrem por comerem plástico ou 
adoecerem por infestação de fungos e bactérias nocivas); 

g) Recuperar as áreas degradadas;
h) Estimular o consumo de alimentos saudáveis, sem venenos: 

menos veneno, menos lixo, mais saúde;
i) Potencializar o uso de energia alternativas não poluentes, 

aproveitando o máximo possível a luz natural;

DINÂMICA 15: PEGADA ECOLÓGICA

Solicitar dos alunos uma pesquisa sobre pegada ecológica. 
Ver outras sugestões em atividades complementares.

TEXTO: OS RESÍDUOS, A ECONOMIA E O MEIO AMBIENTE

Tudo o que vem da natureza deve voltar para a natureza, e ser 
assimilado por ela nos ciclos naturais. Por exemplo, quando comemos 
um umbu e fazemos a compostagem, os resíduos que sobraram serão 
reabsorvidos pela natureza. Esses resíduos vão se transformar em 
composto orgânico, que pode ser misturado na terra e será bom para 
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a sua fertilidade. Nesse caso, não há nenhum impacto negativo ou 
contaminação do solo. Ao contrário, contribuímos para que a terra 
continue fértil e a natureza se renove. O que é orgânico (que não 
contém componentes químicos artificiais, feitos em laboratório) não 
agride a natureza.

Mas nem todo tipo de produto pode ser feito apenas com 
materiais em estado natural, a exemplo de móveis, roupas, carros, 
eletrodomésticos, pavimentação, dentre outros objetos. Em muitos 
casos a indústria utiliza materiais derivados do petróleo ou ainda 
outros elementos químicos e processos de transformação da matéria. 
Estes materiais, quando descartados de forma inapropriada, acabam 
gerando para natureza - e consequentemente para o homem - um 
impacto bastante negativo.

Quando não damos ao nosso lixo um destino adequado 
estamos contribuindo para a poluição do solo e das águas e até 
mesmo para outros problemas para a saúde humana, como vemos 
na Figura 19.

Figura 19. Impactos sociais e ambientais resultantes da má disposição dos 
resíduos no solo. Fonte: FEAM (2010). 



ENSINANDO EDUCAÇÃO AMBIENTAL: terrário e atividades práticas

43

Mas há formas de remediar os danos como quando damos 
aos resíduos (lixo) um destino correto ou quando aproveitamos os 
materiais na fabricação de novos produtos. A este último damos o 
nome de “reciclagem”, que significa aproveitar o que ainda está bom 
para outro produto. Vejamos nosso exemplo, quando construímos 
um terrário usando garrafas PET nós estamos contribuindo para o 
aproveitamento do material para outro fim. Outras soluções criativas 
podem ser vistas em hortas no quintal ou mesmo vasos de plantas.

Ressalta-se a importância de cultivar outras formas de 
produzir e consumir, de modo que a natureza não sofra uma agressão 
desnecessária e que não haja poluição com o excesso de resíduos e 
materiais contaminantes. Se tudo que vem da indústria, se tudo que é 
produzido for aproveitado de maneira adequada, contribuiremos para 
que não haja agressão desnecessária ao meio ambiente.

DINÂMICA 16: TRABALHANDO OS RESÍDUOS SÓLIDOS

Uma boa ideia seria fazer um pequeno passeio com os alunos 
pelo bairro ou comunidade fotografando os tipos de materiais jogados 
na rua. A partir deste material trabalhar temas sobre o consumo 
sustentável, a reciclagem, as políticas públicas e as questões 
ambientais. Se possível mapear as áreas conforme a maior incidência 
de um tipo de material depositado.

Juntamente com o professor de artes e educação física trabalhe 
a questão da separação de forma correta do lixo utilizando-se das 
cores correspondentes e produza brinquedos e material didático com 
garrafas do tipo PET, de iogurte, amaciante de roupa ou, ainda, pode-
se organizar um pequeno jardim com plantas ornamentais comuns 
na área, utilizando pneus velhos como vasos. Com uma boa pintura 
eles ficam bonitos e não vão para o leito do rio e lixões da cidade, 
e nem acumulam água criando sítios de oviposição de mosquitos 
transmissores de doenças.
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TEXTO: FALANDO SOBRE OS 5R’S

Agora que já compreendemos nosso papel como modificadores 
do meio ambiente, vamos conhecer uma das práticas que vem se 
destacando quando falamos em hábitos saudáveis de conviver com a 
natureza, o conceito dos 5R’s: reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar 
e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais 
significativos (Figura 20).

O Ministério do Meio Ambiente (2009b) preconiza que a política 
dos 5R's prioriza a redução do consumo e o reaproveitamento dos 
materiais para a sua reciclagem e faz parte de um processo educativo 
que tem por objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos 
cidadãos.

Figura 20. Representação esquema dos 5R’s. Ilustração: Elaborada pelos 
autores.

O conceito de 5R’s foi adaptado para favorecer processos de 
Educação Ambiental, pois é um conceito mais prático e mais aplicável 
no nosso dia a dia como consumidores. Ele então faz parte de um 
processo educativo que tem por objetivo uma mudança de hábitos 
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no cotidiano dos cidadãos. A questão-chave é levar o cidadão a 
repensar seus valores e práticas, reduzindo o consumo exagerado e 
o desperdício (MMA 2009b).

O primeiro passo é REDUZIR a quantidade de lixo que 
produzimos. Depois REUTILIZAR tudo que pudermos e, quando 
possível, RECICLAR. REPENSAR nosso comportamento diário. 
RECUSAR produtos que agridem a saúde a o meio ambiente também 
é colaborar com o processo de conservação (MMA 2009b)

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2009b), as vantagens 
dessas práticas estão em:

• Reduzir a extração de recursos naturais;
• Reduzir a quantidade de resíduos nos aterros e o aumentar 

a sua vida útil;
• Reduzir os gastos do poder público com o tratamento do lixo;
• Reduzir o uso de energia nas indústrias e fortalecer a 

economia local (sucateiros, catadores, etc.).

DINÂMICA 17: REDAÇÃO, VÍDEO OU PRODUÇÃO DE 
NOTÍCIAS PARA O JORNAL ESCOLAR

Vamos iniciar retomando o conhecimento adquirido sobre o 
tema anterior e trabalhar os “Problemas ambientais causadas pelas 
ações antrópicas” através de perguntas simples elaboradas por você 
e pelos alunos. Das questões levantadas pelos alunos destaque 
junto a eles quais são as ações mais importantes e verifique se eles 
percebem as mesmas em seu cotidiano. Como, na sua comunidade, 
as ações antrópicas podem estar afetando os ciclos biogeoquímicos 
(água, nitrogênio e carbono)?

Professor, você pode também trabalhar o desenvolvimento do 
pensamento crítico sobre as necessidades de consumo do dia-a-dia. 
Um exemplo sugerido está na seção de atividades complementares. 

Sugestões para os alunos em forma de redação, vídeo ou 
produção de notícias para o jornal escolar:
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1- A relação homem e material que descarta.
2- Origem e destino da matéria-prima depositada em lixões.
3- Quem garante os direitos ao homem para utilizar os 

recursos naturais?

TEXTO: ENTENDENDO AS INTERAÇÕES FÍSICAS, QUÍMICAS E 
BIOLÓGICAS OCORRIDAS NO TERRÁRIO

 Após o desenvolvimento das atividades relativas ao terrário, 
em conjunto com as demais atividades propostas neste manual, 
espera-se que os alunos sejam capazes de compreender as relações 
físicas, químicas e biológicas ocorridas entre os diversos constituintes 
do terrário e suas importâncias para a manutenção da vida. Ao longo 
do processo, sugerimos temas e atividades correspondentes que 
abrangem uma série de questões fundamentais para o processo 
de Educação Ambiental. Assim, as estreitas relações entre os 
componentes dos ecossistemas e a influência que nós, seres humanos, 
temos sobre a natureza, podem ser abordados de maneira didática e 
acessível aos mais diversos contextos escolares.

Partindo da escala do microecossistema do terrário e dos temas 
associados até então, sugerimos que o professor conduza seus alunos 
a uma reflexão mais ampla ao realizar a atividade que segue. Como 
forma de fornecer ainda mais sugestões de atividades, apresentamos 
mais algumas atividades complementares ao final deste manual, além 
de uma sugestão de plano de aula relativo à atividade de montagem 
e acompanhamento do terrário. Esperamos que, com o auxílio deste 
manual, os professores possam sensibilizar os alunos sobre o seu 
papel cidadão diante dos problemas ambientais.

DINÂMICA 18: RELACIONANDO O TERRÁRIO COM O 
PLANETA TERRA

Professor, através da planilha de anotações do desenvolvimento 
da vida no terrário trabalhe com a turma um resumo de suas 
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observações. Comece indagando-os sobre: 

1. O que aconteceria se, durante o período de observação, todo 
lixo produzido na sala de aula fosse jogado dentro do terrário? 

2. O que eles consideram como fator mais importante para o 
desenvolvimento da vida no terrário? 

 Peça-os que representem em forma de desenho a visão 
deles de relação da minibiosfera do terrário com o planeta Terra 
(Botelho, 2008).   



ATIVIDADES COMPLEMENTARES
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1 – Explorando o espaço escolar

A sugestão é que em grupos seja realizada uma pequena 
pesquisa de campo. Nesta etapa os grupos irão coletar e organizar 
os registros que encontrarem. Explore diferentes espaços dentro da 
escola e colete dados quanto a: presença de plantas e/ou animais, 
diferentes tipos de plantas, características do solo e outras observações 
que eles acreditarem serem importantes. Peça-os que comparem os 
dados encontrados ao ar livre com as interações que eles observaram 
no terrário. 

Antes da saída com os alunos, combine algumas regras: 
 »Não arrancar as plantas; 

 »Não tocar nem maltratar bichos vivos; 
 »Não destruir canteiros ou vasos.

Tomar notas:

Plantas Animais Outras observações

2 - Teia alimentar - Bioma caatinga

Para fixação do tema “Teia alimentar” mais uma sugestão para 
o professor(a), proposta pela equipe Brasil Escola (Disponível em: edu-
cador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/teia-alimentar.htm)
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Material:
• Novelos de lã, de cores diferentes;
• Crachá com nome e imagem de animais;
• Crachá com imagem de uma planta, escrito “produtores”;
• Crachá com imagem de fungos e bactérias, escrito 

“decompositores”;
• Cartão com características, hábitos alimentares e predadores 

de cada um dos organismos dos crachás. 
Executando a atividade: 

1. Forme um círculo com seus alunos;
2. Distribua, para cada um, um crachá e seu cartão correspondente;
3. Peça para que se apresentem, lendo o cartão recebido;
4. Solicite que o produtor fique no centro;
5. Dê a ele alguns novelos de lã;
6. Peça para que os alunos sugiram consumidores de matéria 

vegetal;
7. O produtor em questão deverá segurar a ponta de cada lã, 

passando os novelos para os consumidores primários;
8. Os alunos deverão identificar um predador para cada 

consumidor primário, que deverá segurar um pedaço do fio e 
entregar o novelo ao consumidor secundário.

9. A atividade deve seguir de acordo com estes princípios até 
finalizar, quando todos os novelos estiverem nas mãos do 
colega que representa os decompositores. Ao final, uma grande 
teia estará formada.

2.1 - Trabalhando as teias alimentares:
 O educador deverá explicar a importância de todas as espécies 

para aquele sistema, podendo também criar situações-problema, 
como: 

a) Se houver a morte de toda a população de pássaros, o que 
ocorrerá? 

b) E se isso ocorrer com todos os produtores? 
c) E se não houvesse decompositores? 
d) E se houvesse a imigração de gafanhotos para este ambiente? 
e) E se ocorresse uma superpopulação de plantas?
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f) E se uma usina hidrelétrica fosso construída, o que poderia 
ocorrer? 

Ao final da atividade, peça para que escrevam redações 
associando a dinâmica com os conteúdos estudados.

3 - Conhecendo alguns dos animais endêmicos da caatinga

4 - Sopa de palavras
 

Individualmente solicite aos alunos que identifiquem, a 
partir da sopa de palavras, as formas positivas e negativas com 
que o ser humano pode contribuir para a conservação dos solos. 
No fim pergunte se eles conhecem outras formas de influência 
do ser humano sobre o solo e que podem ser vistas na região 
em que vivem.
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4 - Sopa de palavras
 

Individualmente solicite aos alunos que identifiquem, a partir 
da sopa de palavras, as formas positivas e negativas com que o ser 
humano pode contribuir para a conservação dos solos. No fim pergunte 
se eles conhecem outras formas de influência do ser humano sobre o 
solo e que podem ser vistas na região em que vivem.
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5 – Identificando as plantas da Caatinga

Trabalhe com os alunos o que seria uma ficha catalográfica e 
como esta pode ajudar na identificação de plantas. 

Em uma aula anterior, solicite aos alunos que tragam recortes e/
ou fotos de plantas da Caatinga. Inicialmente, solicite que separem os 
recortes e/ou fotos das plantas da Caatinga que eles trouxeram. Com 
a ajuda de livros solicite que preencham a ficha catalográfica sugerida 
abaixo. Identifique com eles se as plantas identificadas possuem algum 
uso, por exemplo, culinária, uso medicinal, etc.

Observação: Dependendo da região algumas plantas podem 
ter mais de um nome popular conhecido.
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6 – Construindo uma composteira no quintal de casa

Este exemplo pode ser elaborado no pátio da escola, assim os 
alunos poderão reproduzi-lo em casa com a ajuda dos pais.

Algumas dicas antes:

1. Pensar no número de moradores na sua casa, pois o cálculo 
é feito a partir da quantidade de lixo produzido por pessoa;

2. Verificar o espaço disponível em casa, pois os modelos 
possuem dimensões específicas e apropriadas de acordo à 
quantidade média de resíduos produzida por pessoa.

Passo a Passo de como montar uma composteira: 
1) O primeiro passo é fazer no chão um buraco de pelo menos 

50 x 50 cm, o tamanho pode ser adaptado segundo o espaço 
disponível;

2) Tábuas nas laterais ajudam a sustentar as paredes. Podem ser 
usadas sobras de madeira, como tábuas ou troncos.

3) Coloque o material orgânico e não espalhe muito. Observação: 
Lembre aos alunos que apenas resíduos orgânicos devem 
ser usados, exemplos: cascas de frutas e vegetais, sobras 
de frutas e vegetais, cascas de ovos. Evite usar frutas cítricas 
em excesso e estas devem ser secas antes de ir para a 
composteira;

4) Cubra muito bem os resíduos com folhas secas ou serragem 
(é esse o segredo para o cheiro ruim não aparecer);

5) A decomposição rápida precisa de umidade, então, regue de 
vez em quando se fizer muito calor e sol;

6) A cada 15 dias dê uma revirada em todo material, pra ajudar 
a aerar e facilitar a decomposição.

Aos poucos as sobras de alimento vão se transformar em uma 
terra bem escura, com cheiro de terra molhada, o húmus. Pergunte aos 
alunos por que eles acham que frutas cítricas em excesso atrapalham 
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a decomposição? Por que o processo de decomposição dos resíduos 
precisa do oxigênio? Onde podemos usar essa terra rica em matéria 
orgânica?

Web referências: https://lar-natural.com.br/como-escolher-o-tamanho-
da-sua-composteira/ e https://mdemulher.abril.com.br/familia/passo-a-
passo-como-fazer-uma-composteira-em-casa/

7 - Publicidade e Consumo

Objetivos:

• Reconhecer as mensagens ocultas nas propagandas midiáticas 
sobre o consumo de forma geral (TV, sites como YouTube, 
revistas, etc.);

• Separar por categoria os tipos de propagandas;
• Identificar como a publicidade estimula um estilo de vida 

consumista;
• Estimular o consumo sustentável.

Metodologia 

Solicitar aos alunos que no período de um mês na sua rotina 
de contato com TVs, internet, etc., reconheçam as mensagens que as 
propagandas trazem sobre o consumo de produtos, quais produtos e 
texto sobre o que falam dos produtos. 

Concluído o prazo, organizar os alunos por grupos e pedir para 
apresentarem seus resultados em forma escrita, de painel, dramatizada 
ou em forma de jornal, conforme a faixa etária da turma.

Abra um debate com os alunos sobre as seguintes questões:

• Para qual público as propagandas foram dirigidas: 
adultos, adolescentes ou crianças?

• Quais os tipos de produtos dirigidos para as crianças 
e jovens?
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• O consumo sustentável é abordado em alguma 
propaganda?

• Algumas falam do meio ambiente?

Conclusão

Peça aos alunos que façam uma tabela sobre os produtos 
anunciados enumerando os que fazem alguma alusão ao meio 
ambiente e sustentabilidade.

8 – Trabalhando as ações do ser humano sobre o meio 
ambiente

Baseando-se no que estudaram, pedir à turma que liste abaixo 
aquilo que eles consideram como ações positivas e negativas que os 
seres humanos têm sobre o meio ambiente. 

Ações positivas Ações negativas
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8.1 - Construindo um mural para a escola:

Em um segundo momento pedir à turma que traga na próxima 
aula recortes e notícias sobre problemas ambientais que são verificados 
na região em que vivem; nesta fase eles podem pedir ajudas dos pais. 
Estes recortes e gravuras devem ser utilizados para construção de um 
mural que será exposto na própria escola. Encerre o mural com um 
pequeno texto escrito por eles descrevendo medidas que poderiam 
ser adotadas para reverter as ações negativas.
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ANEXO - Plano de Aula
I. Plano de Aula: 
II. Data:
III. Dados Identificação:

Escola:
Professor(a):
Professor(a) estagiário(a):
Disciplina:
Série:
Período:
IV. Tema: 
Trabalhando o conceito de Ecossistema

O termo Ecossistema é usado para denotar a comunidade biológica 
junto com o ambiente abiótico em que ela está estabelecida. Assim, os 
ecossistemas normalmente incluem produtores primários, decompositores 
e detritívoros, certa quantidade de matéria orgânica morta, herbívoros, 
carnívoros e parasitos mais o ambiente fisicoquímico que proporciona as 
condições para a vida e atua como uma fonte e um dreno para energia e 
matéria (BEGON et al., 2007). Assim, ao caracterizarmos um ecossistema 
estamos considerando a interação por meio do fluxo de energia e da 
ciclagem de nutrientes entre componentes bióticos e abióticos, presentes 
em um determinado local (ODUM e BARRET 2007).

V. Objetivos

Objetivo Geral:

Compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em 
sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, em 
relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do 
ambiente;

Objetivos Específicos:

1.  Construir um terrário;
2.  Monitorar o terrário e desenvolver a capacidade de observar e resumir;
3.  Promover a dinâmica do debate através de questionamentos 

pertinentes ao conteúdo desenvolvido;
4.  Desafiar o aluno a reflexões para interagir, expor ideias e sugerir 

soluções.
VI. Conteúdo:
1. Ecossistema;
2. Diferença entre ecossistemas e biomas;
3. Interações bióticas e abióticas;
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VII. Desenvolvimento do tema:
Desenvolver o conteúdo teórico em sala de aula e após desenvolver 

aula prática sobre o conteúdo abordado.
VII. Recursos didáticos:
Para o desenvolvimento teórico: quadro, giz, retroprojetor, transparências.
Material alternativo:
•  Recipiente para montar o terrário (aquário vazio, recipiente em vidro ou 
garrafa PET);
•  Tesoura;
•  Pedrinhas de cascalho que podem ser encontradas no jardim de casa 
ou argila expandida;
•  Carvão ativado (utilizado para absorver componentes orgânicos, evita 
o mau cheiro, proliferação de fungos, etc.);
•  Fragmentos de caule e folhas de plantas ou árvores (serapilheira);
•  Regador pequeno;
•  Ferramentas de jardinagem (ex. colher e tesoura);
•  Solo para jardim (comprado) ou mistura de solos trazidos pelos alunos 
– importante ter solos considerados arenosos ou humosos;
•  Água;
•  Mudas de plantas ou sementes da flora local;
•  Representantes da microfauna: minhocas, joaninhas, besouros, formigas, 
caramujos e etc.;
•  Filme de PVC para cobrir o terrário.

VIII. Avaliação:
Será considerado aprovado o aluno que atingir os objetivos propostos. 

Havendo dificuldade deve-se analisar e refazer o objetivo não atingido, 
permitindo assim a recuperação preventiva.
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