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OBJETIVO:
O objetivo deste trabalho foi trabalhar com os jovens a conscientização e 

as consequências causadas pelas atitudes que temos em relação à poluição. Por 
isso foi desenvolvida uma oficina buscando o senso crítico dos alunos partindo
dos fatores culturais, ecológicos e econômicos, apresentando-lhes os possíveis 
problemas futuros devido à contribuição negativa que a poluição pode trazer 
para o planeta.

“Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um 
tomasse o que lhe fosse necessário, não havia pobreza no mundo e ninguém 
morreria de fome.” Mahatma Gandhi 2



METODOLOGIA
Primeiramente conversamos sobre o surgimento da poluição no brasil. 

Logo em seguida apresentamos aos alunos em Power point os seguintes 
tópicos que deram continuação à nossa conversa. 

O lixo
A água
Efeito estufa
Chuva ácida
Inversão Térmica
Desmatamento
Assoreamento   

“São as lágrimas que dão à terra o sorriso florido.” RABINDRANATH 
TAGORE
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Logo após os temas anteriores terem siso abordados, realizou-se a 
experiência prática demostrando os fatores negativos que a chuva ácida causa ao 
meio ambiente.
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RESULTADOS
Percebemos o grande interesse dos alunos em participarem e

realizarem as diferentes atividades propostas e também pelos tópicos
desenvolvidos.

Avaliando a oficina desenvolvida constatamos que experiências
práticas, propiciaram aos alunos uma aula diferenciada da rotina de sala
de aula que lhes é imposta no seu dia a dia escolar.
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CONCLUSÃO PARCIAL OU FINAL
Concluiu-se que os alunos ficaram surpresos com a degradação da rosa e 

assim atingiu-se o objetivo que era de impactá-los e conscientizá-los com atual 
realidade da poluição no Brasil e na cidade de Dom Pedrito. 
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