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Resumo 

Este trabalho relata uma atividade desenvolvida no Colégio da URCAMP de Dom Pedrito, RS, durante a Semana do Meio 

Ambiente do ano 2013, com o objetivo de despertar nos alunos uma conscientização sobre os problemas ambientais  no município.  

Foi também uma atividade integradora, uma vez que as três séries do ensino médio compartilharam os resultados de suas 

pesquisas, 
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1. Contexto do relato : uma experiência em dom pedrito 

 
Sou professora de Química do Ensino Médio, da rede pública e privada, em Dom Pedrito, desde 

1994, sempre atuando em sala de aula. Sou graduada em Química Industrial pela UFSM, com 

especialização em Atualização Pedagógica e, atualmente mestranda em Ensino de Ciências pela 

UNIPAMPA, de Bagé. Este  trabalho que vou relatar aconteceu na escola particular, Colégio da 

URCAMP.  A professora Circe Silva é graduada em Biologia pele URCAMP e trabalha na instituição 

desde 1999. Ela é co-autora do Relato, mas  o trabalho desenvolvido na Colégio foi em conjunto. Dom 

Pedrito é um município da região Campanha, tendo a sua economia baseada na agro-pecuária, e mais 

recentemente, a vitivinicultura tem se desenvolvido. É uma preocupação constante, a questão dos 

diferentes tipos de poluição que fazem parte do nosso contexto, por isso foi proposto  este trabalho. Os 

alunos da nossa escola são de classe média, pois é uma escola particular, oriundos de diversas escolas do 

município e cujos pais trabalham em diferentes atividades, inclusive agro-pecuária. 

2. Detalhamento das atividades  

A atividade  foi uma proposta de interação entre as três séries  do ensino médio da escola  com o 

objetivo de trabalhar algum tema relacionado a meio ambiente, mais especificamente sobre poluição. 

Cada grupo de 5 ou 6 alunos, escolheu um tipo de poluição. Os grupos se organizaram na sala de aula, a 

livre escolha e  receberam  orientação do professor de química  e  de biologia. Os  alunos usaram a 

Internet e pesquisa em livros, jornais e  também entrevistas com catador de lixo, com o responsável pelo 

recebimento de embalagens de agrotóxicos  e com a empresa responsável pela coleta do lixo na cidade. 

Houve a preocupação por parte dos alunos, de  abordar problemas do município, como agrotóxicos , seu 

uso e descarte das embalagens. No dia marcado, cada grupo apresentou seu trabalho para todos os alunos 

da escola. 

3. Análise e discussão do relato  

 A apresentação e discussão dos trabalhos se desenvolveram da melhor  forma  possível, com 

perfeito entrosamento entre os alunos  que relataram suas experiências. Um grupo visitou o posto de 

recebimento de embalagens de agrotóxicos, que atende  vários municípios da região, mostrando fotos e 

vídeos do local que era desconhecido de muitos alunos, bem como detalharam a forma correta de 

aplicação destes produtos e do uso do equipamento apropriado. Outro grupo entrevistou um catador de 

lixo e  visitou o local de coleta de lixo do município que é um grande depósito de alvenaria ,onde fica 

armazenado o lixo, para posterior transporte até o aterro sanitário no município de Candiota. Os próprios 

alunos desse grupo fizeram trabalhos de cestaria com jornal. Dois grupos de séries diferentes falaram 

sobre poluição sonora, que causou grande impacto.  Um grupo, fez uma campanha na praça da cidade 

com recolhimento de lixo eletrônico, após  a apresentação do trabalho na escola e com distribuição de 

folders no centro da cidade. Dois grupos de séries diferentes, falaram de poluição visual . Outro grupo 
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falou do descarte de medicamentos e materiais contaminantes e o último grupo, trabalhou a Teoria de 

Gaia, encerrando os trabalhos com a frase “Tudo está ligado a tudo”. 

4. Considerações finais  

 Pela observação das professoras houve perfeito entrosamento e harmonia entre os alunos e os 

temas escolhidos de forma livre , tornaram o trabalho interessante e.de grande proveito para todos , pois 

despertou o interesse pelo assunto e a conscientização ambiental. Os alunos se envolveram de forma 

significativa nos trabalhos. 
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