INTERVENÇÃO
Cinema Ambiental.
Por: Gabriele Milbradt Glasenapp e Israel Carvalho.
Nos tempos modernos está cada vez mais difícil prender a atenção de crianças e jovens,
é necessário buscar novas alternativas para trazer o interesse dos educandos para assuntos que para
eles muitas vezes é taxado como chato ou já é repetitivo. É dever da escola e dos professores trazer
essas alternativas para dentro da sala de aula, para assim trazer o interesse e a atenção dos
educandos de volta para a sala de aula.
Baseado nesses aspectos os bolsistas da Escola Carlota Vieira da Cunha organizaram no
dia 11 de maio com os alunos do 5º ano a primeira edição do cinema ambiental, onde foi passado o
filme O Lorax: Em busca da Trúfula perdida, com o intuito de trazer o ensino sobre educação
ambiental para dentro da sala de aula de uma maneira lúdica, diferente e divertida para os
educandos.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
•

Ensino sobre educação ambiental.

•

Aprendizagem através de filmes e vídeos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
•

Cuidados com o meio ambiente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os alunos foram levados até o auditório da escola, onde assistiram ao filme O Lorax:
Em busca da Trúfula perdida, durante o filme os alunos viram a história de Ted, um habitante de
uma cidade feita de plástico, um lugar onde não existiam árvores e plantas reais. Certo dia ele
descobre que o maior sonho de sua paixão é ver uma árvore de verdade. Ted sai em busca de Uma
vez-Ildo, que segundo a lenda contada por sua avó, é a única pessoa capaz de conseguir uma árvore
de verdade. Uma vez-Ildo conta a Ted sua história dizendo como ele quando jovem embarcou
numa aventura por uma terra desconhecida, onde conheceu o simpático e ao mesmo tempo
rabugento Lorax, uma criatura curiosa preocupada com o futuro do seu próprio mundo. E relata
como acabou com as árvores dessae lugar devido a sua grande ambição por sucesso, dinheiro e
fama. Uma vez-Ildo arrependido de seus atos, entrega a Ted uma semente de uma Trúfula (árvore),
e Ted vai correndo até sua cidade e planta a arvore, mostrando aos moradores o quanto é lindo a
natureza, e como é possível ter ar, sem pagar por ele.
Com isso os educandos puderam perceber como cada um deles pode fazer a diferença e
ajudar a salvar o nosso planeta.
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Figura 1: Educandos assistindo ao filme O Lorax: em busca da Trúfula perdida.

Figura 2: Educandos do 5º ano com os bolsistas-ID Gabriele, Israel e Larissa juntamente com a supervisora
Maria Aparecida

