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Resumo: O artigo tem por objetivo trabalhar a temática animais, utilizando materiais 

recicláveis, a fim de se reconhecer como agente de promoção do desenvolvimento 

sustentável. Realizou-se um trabalho voltado à conscientização das crianças e das famílias, de 

como é importante preservar o meio ambiente e cuidar principalmente do espaço em que 

estamos inseridos, adquirindo assim hábitos e cuidados apropriados que devemos ter com o 

lixo que produzimos. A educação ambiental abre um estimulante espaço para repensar 

práticas sociais e o papel dos professores como mediadores do conhecimento necessário para 

que os alunos adquiram uma base adequada de compreensão essencial do meio ambiente 

global e local, da interdependência dos problemas e soluções e da importância da 

responsabilidade de cada um para construir uma sociedade planetária mais equitativa e 

ambientalmente sustentável, criando assim desde criança uma consciência sustentável. 

Conclui-se que o projeto veio a acrescentar na construção de um mundo mais sustentável. 
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Abstract: This article aims to work the subject animals using recyclable materials in order to 

be recognized as promoting sustainable development agent. We conducted a focused work to 

raise awareness of children and families, as it is important to preserve the environment and 

take care mainly of the space in which we operate, thus acquiring habits and appropriate 

care that we have with the waste we produce. Environmental education opens a stimulating 

space to rethink social practices and the role of teachers as mediators of knowledge 

necessary for students to acquire an adequate supply of essential understanding of the global 

environment and local interdependence of problems and solutions and the importance of 

responsibility of each to build a more equitable and environmentally sustainable planetary 

society, thereby creating a sustainable consciousness as a child. In conclusion, the project 

came to be added in building a more sustainable world. 
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1 INTRODUÇÃO 

A questão ambiental vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante 

para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a 

natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis.  

Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido desenvolvidas em 

torno desta questão, por educadores de todo o País. Por estas razões, vê-se a importância de se 

incluir a temática do Meio Ambiente como tema transversal dos currículos escolares, 

permeando toda prática educacional. 

Nos tempos atuais é imprescindível que a educação de forma interdisciplinar aborde o 

meio ambiente para que as crianças conheçam e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo 

aprendam a cuidar dos nossos recursos naturais promovendo o desenvolvimento sustentável. 

Vivemos em um mundo em que é preciso cuidar do meio ambiente. Precisamos 

plantar a semente da conscientização também para os pequenos, para que as crianças de hoje 

percebam-se parte do ambiente, zelando-o e sejam os conscientes adultos de amanhã. 

 Por isso a importância em trabalhar um projeto voltado à conscientização dos cuidados 

e preservação que devemos ter com o Meio Ambiente e da sua importância em nossa vida, 

desde a Educação infantil, já que é a primeira etapa da educação básica. 

 Através desse projeto voltado à conscientização das crianças e das famílias, de como é 

importante preservar o meio ambiente e de cuidar principalmente do espaço em que estamos 

inseridos adquirindo assim hábitos e cuidados para melhorar nossa qualidade de vida, e que 

podemos transformar o lixo através da reciclagem. No cotidiano escolar apropriar a 

conscientização com a construção significativa de brinquedos, utilizando o lixo reciclável 

como material de baixo custo e de grande utilidade para o desenvolvimento das crianças e do 

processo ensino aprendizagem. 

Nessa direção, a problemática ambiental constitui um tema muito propício para 

aprofundar a reflexão e a prática em torno do restrito impacto das práticas de resistência e de 

expressão das demandas da população das áreas mais afetadas pelos constantes e crescentes 

agravos ambientais. Mas representa também a possibilidade de abertura de estimulantes 

espaços para programar alternativas diversificadas de democracia participativa, notadamente a 

garantia do acesso à informação e a consolidação de canais abertos para uma participação 

plural. 

A postura de dependência e de desresponsabilização da população decorre 

principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental e de um déficit de 

práticas comunitárias baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, que 



 

proponham uma nova cultura de direitos baseada na motivação e na coparticipação da gestão 

ambiental. 

Considerando que o tema trabalhado neste mês na escola é os animais, surge o 

objetivo que norteou esta pesquisa: Trabalhar os diferentes tipos de animais utilizando 

materiais recicláveis, a fim de se reconhecer como agente de promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

Partindo desta ideia de que podemos possibilitar às nossas crianças condições de criar 

e aprimorar o senso crítico, mediante a análise do material, (embalagens, recipientes, etc.) que 

são adquiridos e jogados fora e muitas vezes de forma incorreta. A opção de realizar este 

trabalho por turma se deu pelo planejamento na realização das atividades propostas, 

respeitando assim a faixa etária das crianças bem como seu desenvolvimento. 

Por isso realizou-se um trabalho voltado à conscientização das crianças e das famílias, 

de como é importante preservar o meio ambiente e cuidar principalmente do espaço em que 

estamos inseridos, adquirindo assim hábitos e cuidados apropriados que devemos ter com o 

lixo que produzimos. 

Através deste projeto despertarei o interesse e a responsabilidade de cuidados e 

preservação com o meio ambiente, bem como a importância das relações humanas que 

traduzem respeito consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 A Educação Infantil 

 

Inicialmente as instituições de Educação Infantil priorizavam o assistencialismo, onde 

apenas se preocupavam com os cuidados básicos tais como alimentação, higiene e segurança 

física, deixando a educação e o desenvolvimento físico, intelectual e afetivo de lado. Somente 

as mães que trabalhavam podiam manter seus filhos na creche. 

 Um grande marco para a Educação Infantil foi em decorrência da valorização da 

criança e da inserção da Educação Infantil na Educação Básica através da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional –LDB- Nº 9394/96 onde no artigo 21 fala sobre a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio. (BRASIL, 1996). 

 A educação infantil, sendo a primeira etapa da educação básica, passou a ter por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança, até os seis anos em seu aspecto físico, 



 

psicológico, intelectual e social, complementando ação da família e da comunidade. Assim 

cria-se um novo conceito em relação à educação infantil, onde a família e comunidade juntas 

possam proporcionar o desenvolvimento integral do educando, na busca do sucesso escolar.  

 As crianças que frequentam esta primeira etapa da Educação Básica tendem a ficar 

muitas horas longe de sua casa e família, e quem lhes atende é o professor, por isso seu papel 

é tão importante, onde é capaz de reconhecer algumas manifestações expressadas por ela, 

durante seu desenvolvimento.  

As instituições que oferecem a Educação Infantil devem primar pelo acesso e pela 

qualidade do atendimento, atuando como parceiras junto às administrações competentes e 

qualificando seus profissionais, para atender as necessidades do educando. 

Para Craidy e Kaercher (2001) toda instituição de Educação Infantil tem a função de 

complementação e não substituição da família, onde os mesmos deverão integrar-se para que 

juntos possam oportunizar a criança tudo o que necessita para seu desenvolvimento e para sua 

felicidade.   

O ambiente escolar encontrado principalmente na Educação Infantil é o reflexo do 

professor, se o mesmo vai lecionar mal humorado, triste ou até zangado, com algum problema 

extra curricular, isto afetará desde o período de adaptação da criança até a aprendizagem. 

Também se deve preocupar como uma sequência básica de atividades diárias diversificadas, 

em que preocupam-se com as necessidades dos alunos.     

Diversos assuntos que fazem parte do dia a dia na Educação Infantil, como: 

Adaptação, relacionamento entre escola e pais/mães, sono, alimentação, tirar as fraldas, uso 

de chupetas, sexualidade, devem ser trabalhados e construídos nos planejamentos dos 

profissionais que atuam nesta área. Destacando-se assim a importância em ter profissionais 

qualificados para trabalhar nesta área. 

Muitas crianças na Educação Infantil possuem mais contato com a educadora do que 

com a sua família, pois são deixadas na escola às seis horas da manhã e lá permanecem até as 

dezessete e trinta, aproximadamente, quando os pais retornam do trabalho. Portanto, muitos 

valores que levam para a vida é convívio deste ambiente. Daí a responsabilidade que 

assumimos, enquanto educadores na educação infantil. Então é fundamental manter um clima 

de alegria e alto astral na sala de aula. O ambiente deve ser bonito, tranquilo, cheiroso, 

descontraído e livre de tensões, para que realmente seja gostoso permanecer ali bastante 

tempo. Nesse espaço se cultua a infância, se cresce se testa limites, se exercita o 

relacionamento humano com respeito e amor, mas principalmente, se é feliz. 

 



 

2.2 A Educação Ambiental 

 

Nos últimos séculos, um modelo de civilização se impôs, trazendo a industrialização, 

com sua forma de produção e organização do trabalho, além da mecanização da agricultura, 

que inclui ouso intenso de agrotóxicos, a urbanização, a tecnologia e consequentemente um 

processo de concentração populacional nas cidades. 

À medida que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para 

satisfação de necessidades e desejos crescentes, surgem tensões e conflitos quanto ao uso do 

espaço e dos recursos em função da tecnologia disponível. (BRASIL, 1997) 

Nos tempos em que a informação assume um papel cada vez mais relevante, a 

educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para 

transformar as diversas formas de participação na defesa da qualidade de vida. (JACOBI, 

2003) 

Nesse sentido vale destacar que a educação ambiental assume cada vez mais uma 

função transformadora. Por isso a responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo 

essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento: o desenvolvimento sustentável.  

Considerando que a educação ambiental é condição necessária para modificar um 

quadro de crescente degradação socioambiental, contudo, o educador tem a função de 

mediador na construção de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos 

para o desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza. 

A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um papel central na 

reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que se configuram. O 

quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas revela que o impacto 

dos humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências cada vez mais complexas, tanto 

em termos quantitativos quanto qualitativos. (JACOBI, 2003) 

Tomando-se como referência o fato de a maior parte da população brasileira viver em 

cidades, observa-se uma crescente degradação das condições de vida, refletindo uma crise 

ambiental. Isto nos remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar as formas 

de pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva contemporânea. 

 De acordo com os PcNs (1997) a ideia de sustentabilidade implica a prevalência da 

premissa de que é preciso definir limites às possibilidades de crescimento e delinear um 

conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e participantes 

sociais relevantes e ativos por meio de práticas educativas e de um processo de diálogo 



 

informado, o que reforça um sentimento de co-responsabilidade e de constituição de valores 

éticos.  

 O referido documento ressalta ainda que existe um desafio essencial a ser enfrentado, 

e este está centrado na possibilidade de que os sistemas de informações e as instituições 

sociais se tornem facilitadores de um processo que reforce os argumentos para a construção 

de uma sociedade sustentável. Para tanto é preciso que se criem todas as condições para 

facilitar o processo, suprindo dados, desenvolvendo e disseminando indicadores e tornando 

transparentes os procedimentos por meio de práticas centradas na educação ambiental que 

garantam os meios de criar novos estilos de vida e promovam uma consciência ética que 

questione o atual modelo de desenvolvimento, marcado pelo caráter predatório e pelo reforço 

das desigualdades socioambientais. 

A sustentabilidade como novo critério básico e integrador precisa estimular 

permanentemente as responsabilidades éticas, na medida em que a ênfase nos aspectos extra 

econômicos serve para reconsiderar os aspectos relacionados com a equidade, a justiça social 

e a própria ética dos seres vivos. 

A noção de sustentabilidade implica, portanto, uma inter-relação necessária de justiça 

social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a ruptura com o atual padrão de 

desenvolvimento (Jacobi, 1997). 

Nesse contexto, segundo Reigota (1998), a educação ambiental aponta para 

propostas pedagógicas centradas na conscientização, mudança de comportamento, 

desenvolvimento de competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos.  

Para Pádua e Tabanez (1998), a educação ambiental propicia o aumento de 

conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, condições básicas para 

estimular maior integração e harmonia dos indivíduos com o meio ambiente. A relação entre 

meio ambiente e educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais que se 

complexificam e riscos ambientais que se intensificam. 

A educação ambiental como formação e exercício de cidadania refere-se a uma nova 

forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada numa nova ética, que 

pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens. A 

educação ambiental deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que 

valoriza as diversas formas de conhecimento e forma cidadãos com consciência local e 

planetária. 



 

Não é só o crime ou a guerra que ameaçam a vida, mas também a forma como se gera, 

se distribui e se usa a riqueza, a forma como se trata a natureza. A questão ambiental, isto é, o 

conjunto de temáticas relativas não só à proteção da vida no planeta, mas também à melhoria 

do meio ambiente e da qualidade de vida das comunidades, compõe a lista dos temas de 

relevância internacional. 

Portanto é necessário investir numa mudança de mentalidade, conscientizando os 

grupos humanos para a necessidade de se adotarem novos pontos de vista e novas posturas 

diante da questão ambiental, sendo esse trabalho deve se perpetuar na escola, iniciando pela 

primeira etapa da Educação Básica que é a Educação Infantil. 

 

 

3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

A metodologia deste estudo caracterizou-se como uma pesquisa do tipo descritiva, 

definida por Cervo e Bervian (1996) como sendo aquela que observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Que prevê um relato de 

experiência, a respeito de um projeto realizado no município de Condor-RS. 

O contexto da pesquisa foi uma escola de Educação Infantil na cidade de Condor-RS, 

no qual foi desenvolvido com a turma de Jardim, com crianças de 4 a 5 anos, onde 

desempenho a função de professora titular da turma, com as seguintes ações: 

- Contação da história: A festa no céu 

- Tartaruga confeccionada com garrafa pet; 

- Conversa com os alunos sobre os animais de estimação; 

- Visita de alguns animais de estimação dos alunos; 

- Cachorrinho com rolinho de papel higiênico; 

- Filme: “Procurando Nemo”; 

- Peixes coloridos com pratinhos plásticos; 

- Atividade de encerramento: alunos juntamente com suas famílias deverão 

confeccionar um animal utilizando material reciclado.  



 

 

4 Resultados e discussões 

 

4.1 Histórico do educandário 

 

A Escola Municipal de Educação Infantil Sonho Feliz, está situada na cidade de 

Condor-RS e atualmente atende crianças de 1 ano e meio até 5 anos, totalizando 140 crianças. 

No inicio deste ano a escola ganho uma sede nova, uma escola construída através do 

programa Proinfância. 

O referido programa tem como principal objetivo prestar assistência financeira ao 

Distrito Federal e aos municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de 

educação infantil da rede pública.  

O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por considerar 

que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede 

física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da 

educação. (BRASIL, 2007) 

O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. 

As unidades construídas no âmbito do Proinfância são dotadas de ambientes essenciais 

para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala de informática, bibliotecas, 

sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, que permitem 

a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de alimentação, além das 

administrativas e de serviço. (BRASIL, 2007) 

Os alunos são de classe média alta, filhos de trabalhadores domésticos, auxiliares de 

serviços gerais comerciários, funcionários públicos municipais, professore. Os pais participam 

diretamente nas atividades realizadas pela escola, entre elas reuniões e eventos diversos, 

trabalhando coletivamente com os professores para proporcionar o bem estar de seus filhos. A 

escola dispõe de um CPM ativo e presente nas tomadas de decisões da escola. 

A gestão escolar é composta por uma diretora e uma coordenadora pedagógica, ambas, 

são indicadas pela Secretaria de Educação do Município já que ainda não existe eleição para 

diretores.  

 



 

4.2 Vivência prática 

 

A seguir apresento as atividades desenvolvidas dentro da temática animais, que 

incentivam a socialização entre as crianças e a conscientização das mesmas sobre a 

preservação do meio ambiente.  

- Contação da história: A festa no céu 

- Tartaruga confeccionada com garrafa pet; 

Depois da contação da história fizemos um dos personagens principais da história, 

utilizando material reciclado: garrafa pet. 

Figura 1: Tartaruga feita com garrafa pet 

 

 

 

 

 

   
   Fonte: Tatiane Marchesan 

 

- Conversa com os alunos sobre os animais de estimação; 

Foi possível observar através das falas das crianças, que a sua maioria possuía um 

animalzinho de estimação, por isso foi convidado os pais que tivessem disponibilidade de 

levar esses animais para a sala de aula a fim de interagir com os colegas. 

- Visita de alguns animais de estimação dos alunos; 

Figura 2: Animais de estimação 

 

 

 

 

                                           Fonte: Tatiane Marchesan 



 

- Cachorrinho feito com rolinho de papel higiênico; 

Figura 3: Cachorrinho reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tatiane Marchesan 

- Filme: “Procurando Nemo”; 

- Peixes coloridos com pratinhos plásticos reutilizados; 

Figura 4: Peixes reciclados. 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Tatiane Marchesan 

 

- Atividade de encerramento: alunos juntamente com suas famílias deverão 

confeccionar um animal utilizando material reciclado.   



 

Figura 5: Animais reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Tatiane Marchesan 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a realização do projeto podemos afirmar que é possível integrar as diversas 

temáticas a ser desenvolvidas na Educação Infantil, com o tema Meio Ambiente. A educação 

ambiental, nas suas diversas possibilidades, abre um estimulante espaço para repensar práticas 

sociais e o papel dos professores como mediadores do conhecimento necessário para que os 

alunos adquiram uma base adequada de compreensão essencial do meio ambiente global e 

local, da interdependência dos problemas e soluções e da importância da responsabilidade de 

cada um para construir uma sociedade planetária mais equitativa e ambientalmente 

sustentável, criando assim desde criança uma consciência sustentável. Outro aspecto relevante 

foi o envolvimento dos pais na realização da ultima atividade, bem como o interesse dos 

alunos em brincar com os animais confeccionados. 

 

 

 

 

 



 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Brasília-DF, 1996. 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio 

ambiente, saúde. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília-DF, 1997. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Conselho Deliberativo. Resolução/CD/FNDE nº 006 de 24 de abril de 2007. 

 

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gladis Elise. Educação Infantil: Pra que te quero? 

São Paulo: ARMED, 2001. 

 

JACOBI. Pedro. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, 

n. 118, mp. a1rç8o9/-220050,3 março/ 2003. 

 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Diretrizes para a formação de professores de 

educação infantil. Revista Pátio Educação Infantil, Porto Alegre, ano 1, n. 2. p. 6 – 9, 

ago./nov. 2003.  

 

PÁDUA, S.; TABANEZ, M. (orgs.). Educação ambiental: caminhos trilhados no Brasil. 

São Paulo: Ipê, 1998. 

 

REIGOTA, M. Desafios à educação ambiental escolar. In: JACOBI, P. et al. (orgs.). 

Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SMA, 1998. p.43-

50. 

 

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval. Pesquisa participante: alteridade e comunidades 

interpretativas, Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 11-41. 2006. Disponível 

em:< http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n2/v17n2a02.pdf>.  Acessado: em 5 maio 2013. 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n2/v17n2a02.pdf

