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RELATO DE EXPERIÊNCIA



Roteiro

• Apresentação;
• Agradecimento à AESA pelo convite;
• Como tomei conhecimento do Projeto;
• Sobre a formação ofertada pela AESA, bem como o 

material disponibilizado (Kit Comitê nas Escolas);
• Aplicação do material em uma sequência didática 

transdisciplinar;
• Estratégias pedagógicas utilizadas;
• Resultados alcançados.



“Se temos como objetivo o desenvolvimento integral dos
alunos numa realidade plural, é necessário que passemos a
considerar as questões e problemas enfrentados pelos
homens e mulheres de nosso tempo como objeto de
conhecimento. O aprendizado e vivência das diversidades de
raça, gênero, classe, a relação com o meio ambiente, a
vivência equilibrada da afetividade e sexualidade, o respeito à
diversidade cultural, entre outros, são temas cruciais com
que, hoje, todos nós nos deparamos e, como tal, não podem
ser desconsiderados pela escola” (ARROYO, 1994, p. 31).



“[...] o papel central da educação para a construção de um
‘mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado’
requer ‘responsabilidade individual e coletiva em níveis
local, nacional e planetário.’ E é isso que se espera da
Educação Ambiental no Brasil, que foi assumida como
obrigação nacional pela Constituição promulgada em
1988” (BRASIL, 1997b, p. 24).



Projeto Comitê nas Escolas

• Inscrição;
• Recebimento do Kit Comitê nas Escolas;
• Formação;
• Aplicação de sequência didática utilizando materiais do 

kit;
• Relatório.



Sequência Didática

Língua Portuguesa (Prof. Paulo) 
– Texto motivador: Cordel Água fonte de vida; 
Estudo dirigido sobre a Declaração Universal dos 
Direitos da Água;
– Distribuição da água no planeta; (Infográfico);



Sequência Didática

Geografia (Prof. Thiago) 
– Hidrografia: conceito de bacia hidrográfica; 
localização das bacias hidrográficas da Paraíba; 
importância das bacias hidrográficas para a economia.
– Estudo sobre nascentes: importância e preservação.



Sequência Didática

Ciências (Prof.ª Thamiris) 
– Composição da água; Importância da água para os 
seres vivos.
– Medidas para minimizar a poluição da água; 
Eutrofização de rios: situação dos rios do litoral sul da 
Paraíba; Medidas para evitar desperdício de água.



Estratégias Metodológicas 

• Aula expositiva e dialogada via Google Meet
(alcance: alunos que estavam participando apenas 
remotamente)
• Aula expositiva e dialogada presencial
(alcance: alunos que estavam participando apenas 
presencialmente)
• Roteiro impresso
(alcance: alunos que não estavam participando das aulas 
presenciais e não tinham acesso à internet)



REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
Alguns materiais utilizados nas aulas



REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
Aula virtual via Google Meet



RESULTADOS 
Produção de Infográfico por alunos do 8° e 9° anos
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