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CONTEXTUALIZAÇÃO

O Dia  Mundial  do  Meio  Ambiente é  comemorado em 5 de junho.  A data  foi
recomendada  pela  Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente,
realizada  em  1972,  em  Estocolmo,  na  Suécia.
Através  do Decreto  Federal  86.028,  de  27  de  maio  de  1981,  o  governo
brasileiro também estabeleceu que neste período em todo território nacional se
promovesse  a Semana  Nacional  do  Meio  Ambiente que  tem  por  finalidade
apoiar a participação da comunidade nacional na preservação do patrimônio
naturaldo País. Este evento chama a atenção e ação política de povos e países
para aumentar a conscientização e a preservação ambiental.

Pensando nisso, nos mobilizamos para a organização deste evento na Escola
Carlota  Vieira  da  cunha,  abrangendo a  participação  de  toda  a  comunidade
escolar. Onde contamos com uma mostra bastante diversa e enriquecida, com
plantas, mamíferos, insetos, etc. Esta semana diferenciada de atividades teve
um ótimo feedback dos alunos, pois com ela eles tiveram a oportunidade de
conhecer um “mundo novo”, a parte do que estão acostumados, aprendendo
muito  sobre  uma  gama  de  organismos  bastante  interessante.  Que
habitualmente eles não teriam contato, devido ao estilo de vida urbano. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

 Essa oficina permitiu aos alunos observarem e compararem as semelhanças e
diferenças entre diversos insetos, com hábito, habitat e características distintos.
Mostrando a eles que a diversidade dos insetos é maior do que eles pensavam
ser. Essa nova ideia da dimensão da natureza vem conscientizar os mesmos
de que precisam conhecer as diferentes formas de vida do nosso planeta, para
preservá-las e garantir o direito de vida.

Esse trabalho de conscientização tem suma importância para o aluno, visando
o conhecimento da composição faunística que o cerca, bem como do ambiente
como um todo.  Além do crescimento da valorização e respeito  para com a
natureza. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS



Para  essa  atividade  utilizamos  os  conhecimentos  prévios  dos  alunos  em
relação à fauna de invertebrados, e as adaptações e características corporais
dos insetos, além da maneira que os mesmos as usam. Apenas contando com
a vivência de cada um em relação a diversos insetos que tenham tido contato.

A partir  disto  desenvolver  um diálogo  dinâmico interagindo  o  conhecimento
deles  ao nosso,  ampliando seus horizontes  e  perspectivas  em relação aos
artrópodes.

Mostrando  a  diversidade,  conscientizando-os  e  sensibilizando-os  sobre  o
impacto das ações humanas sobre o habitat e vida desses insetos. Na tentativa
de  gerar  em  cada  um  dos  alunos  um  sentimento  de  pertencimento,  de
integração com a natureza.

PROCESSOS METODOLÓGICOS

A  realização  desta  mostra  contou  com  uma  apresentação  de  diversos
espécimes da fauna e flora. Justamente para mostrar diretamente aos alunos
essa diversidade.

Esta atividade não contou com nenhum exercício avaliativo, visto que foi um
evento a parte do conteúdo estudado por eles naquele determinado momento
do semestre. 

REGISTROS DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

Em decorrência do diálogo e manuseio por parte dos alunos nos espécimes de
insetos, os mesmos se conscientizaram da grandiosidade faunística que nos
rodeia, e dos impactos que as atividades do homem têm nas populações dessa
fauna, compreendendo então a importância da conservação do meio ambiente,
tanto para preservação de outras espécies, como na manutenção de hábitos
sustentáveis para a vida humana.



Foto 1: Bolsista Pibid Cassiane Furlan expondo o material da mostra e dialogando com
eles sobre a diversidade de insetos.

Foto 2: Bolsista Pibid Anna Vitória e Cassiane Furlan, alunas da Unipampa que juntas 
ministraram esta mostra, com o material de coleções seca e molhada, além de 
espécimes vivos utilizados para compor a mostra.



Fotos 3 e 4: Alguns dos materiais material das coleções utilizados para compor a 
mostra.
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