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CONTEXTUALIZAÇÃO

A educação ambiental nas escolas é muito importante. Tendo em vista
que a conscientização e conservação dos recursos naturais são essenciais
na  época  em  que  vivemos,  onde  há  o  uso  desordenado  dos  recursos
naturais, consequência de uma superpopulação.  Segundo Favarim (2012):
”Tratar  de  solos  como  recurso  natural  essencial  a  vida  é  um  ponto
importante  a  ser  discutido  pela  educação  ambiental,  na  qual  é
imprescindível  identificar  as  necessidades  de  entendimento  e  de  maior
inserção desse assunto no ambiente escolar”. 

Conforme Machado (2012) “O solo é um recurso natural básico, sendo
fundamental  para  os  ecossistemas  e  os  ciclos  naturais.  É  um dos  mais
importantes devido a todos os seres vivos estarem sobre ele e todo sustento
humano ser retirado dele”.Desses recursos naturais, o solo não é visto como
um dos mais essenciais e suscetíveis a degradação. Segundo Muggler et al.
(2004)  “Embora  a  preocupação  ambiental  faça  parte  do  cotidiano  das
pessoas, a percepção do ambiente e seus componentes ainda é incompleta,
especialmente no que se refere ao solo”.

Portanto os alunos devem ter o conhecimento de que o solo quando
não é bem cuidado, pode resultar em consequências drásticas e que nem
sempre podem ser novamente reparadas.

Segundo  Santos  (2011),  “Para  inserir  o  cuidado  com  os  solos  no
cotidiano das pessoas é necessário revisar e (re)construir valores e atitudes
e desenvolver interesse nas pessoas para os cuidados que devemos ter em
relação aos solos”. Muitas vezes o ensino de solos é banalizado nas escolas.
Mas esse não é um tema que dever ser tratado apenas como um conteúdo
a ser cumprido. Falta a expansão da educação ambiental, para que ela trate
além dos temas como ar, água, reciclagem e uso de energia, mas também o
tratar de tema como o solo (COMIM, et al. 2013).

O objetivo da atividade é de levar o conhecimento sobre a degradação
do solo,  visando promover a conscientização da degradação do solo,  tal
como mostrar a importância de conservá-lo.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS



 Promover a conscientização das consequências devido ao mau uso do
solo;

 Estimular a conservação do solo;
 Incentivar a participação dos alunos com atividades práticas;
 Esclarecer as dúvidas sobre o assunto.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 O que é a degradação do solo;
 Tipos de degradação
 Recuperação de solo degradado;
 Importância da preservação do solo;
 Como conservar.

MATERIAIS NECESSÁRIOS
 Multimídia;
 Solo com vegetação;
 Solo sem vegetação;
 Garrafa pet com água; e
 2 potes transparentes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
A atividade será realizada com a turma 61 (6º ano). Será feita uma

aula de forma expositiva, com slides para auxiliar a explicação e melhor
entendimento visual do tema solos.

Primeiramente será feito a explanação teórica, abordando tópicos de
como um solo pode sofrer degradação, e quais são os tipos de degradação.
Depois  que  os  alunos  compreenderem,  será  feita  uma  atividade  prática
onde os alunos precisarão se reunir em torno de uma mesa, e dois alunos
voluntários ajudarão no desenvolver da prática.  Primeiramente os alunos
deverão assoprar os dois solos, um no qual possui vegetação e o outro não.
Dessa maneira a ver como o vento pode influenciar nos solos em diferentes
situações.  Posteriormente  um  aluno  colocará  muita  água  no  solo  com
vegetação,  e  o  outro  aluno  colocará  a  mesma quantidade  no  solo  sem
vegetação.  De forma a conseguir  observar a lixiviação pela diferença de
cores  da  água  que  foi  infiltrada  em  cada  planta  e  escorrerá  no  pote
transparente. Depois inclinar ambos os solos, onde os alunos observarão o
deslizamento de terra no solo sem vegetação, enquanto que o solo coberto
permanece  intacto.  Depois  que  entenderem  na  prática  como  age  a
degradação, será feito outra explanação teórica para dar continuidade, e
dessa  vez  falando  das  consequências  da  degradação,  preservação  e
conservação do solo.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO

No dia 23 de agosto de 2017, realizou-se a intervenção com o tema
solos com a turma 61 (6º ano,  matutino) da Escola Municipal  de Ensino



Fundamental Presidente João Goulart.

A intervenção tinha como tema a degradação do solo. Primeiramente
foi  feita  uma  explanação  teórica  sobre  o  assunto  (Figura  1),  explicando
tópicos sobre o que é degradação, quais os fatores de que ela depende para
ocorrer,  e  os  tipos  de  degradação.  Para  complementar  e  facilitar  o
entendimento, seguidamente foi realizada uma atividade prática (Figura 2 e
3), onde os alunos puderam observar a importância de um solo possuir uma
camada vegetal. Através da prática puderam ver a simulação da lixiviação,
da erosão hídrica e eólica. Posteriormente foi retomada a explanação teórica
com enfoque nas consequências que a degradação do solo pode acarretar, e
como conservar e preservar o solo.

Os  alunos  estavam  agitados,  mas  participaram  da  atividade.
Interagiram  com  a  bolsista  o  tempo  todo,  respondiam  as  perguntas,
demonstraram que há muito interesse e estão ansiosos pelo jogo que dará
continuidade dessa explanação.

Também é visto que os alunos gostam muito das atividades práticas.
De maneira que através dos experimentos eles conseguem ver que aquilo
que aprenderam não é uma realidade distante. 

Figura 1: Bolsista realizando a explanação teórica.



Figura 2: Atividade prática para simular a lixiviação.

Figura 3: Atividade prática para simular o deslizamento de terra.

AVALIAÇÃO

A avaliação foi feita com base na participação e interesse dos alunos.
Essa turma sempre responde positivamente as atividades, pois apesar da
agitação, sempre estão dispostos a aprender coisas novas.
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