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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

MARCOS PAULO HIRAYAMA/BRUNO KENZO 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

33 E 34 / I 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 

Estabelecimentos de relações entre a sociedade e o meio ambiente. Responsabilidade social sobre as 

mudanças globais. Valor social. A interdisciplinaridade como abordagem para a resolução de 

problemas. Metodologias participativas em trabalhos sociais 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

Reconhecer e compreender a complexidade dos 

principais problemas socioambientais da 

atualidade. 

Avaliar as implicações para o meio ambiente do 

desenvolvimento científico e tecnológico, bem 

como 

da sociedade de consumo e do sistema econômico. 

Analisar e avaliar as diferentes propostas de 

soluções 

para os problemas ambientais. 

Conhecer, compreender e avaliar ações que podem 

contribuir para uma relação mais equilibrada entre 

sociedade e natureza. Reconhecer e compreender a 

polissemia do campo da educação ambiental para 

se 

situar e refletir sobre a própria prática educativa 

Analisar e avaliar diferentes práticas de educação 

Listar problemas ambientais que afetam os 

ecossistemas e a qualidade de vida dos seres 

humanos em diferentes ambientes. 

Identificar as múltiplas dimensões dos 

problemas 

ambientais. 

Explicar as causas de problemas ambientais 

atuais. 

Relacionar as implicações para o meio 

ambiente do 

desenvolvimento cientifico e tecnológico, bem 

como 

da sociedade de consumo e do sistema 

econômico. 

Diferenciar propostas de soluções para 

problemas ambientais. 

Identificar os pressupostos que embasam as 
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ambiental, com base em uma visão sistêmica e 

interdisciplinar dos problemas ambientais 

Planejar ações de educação ambiental, justificando 

as 

escolhas com bases em pressupostos 

teóricometodológicos claros 

diferentes propostas para a solução/diminuição 

de problemas ambientais. 

Elaborar críticas sobre propostas para a solução 

ou diminuição de problemas ambientais. 

Nomear diferentes correntes de educação 

ambiental. 

Comparar diferentes correntes de educação 

ambiental em seus pressupostos e modos de 

ação. 

Explicar os pressupostos teóricos e 

metodológicos de correntes de educação 

ambiental, fornecendo exemplos de práticas 

educativas. 

Relacionar o desenvolvimento histórico da 

educação ambiental com as mudanças sociais, 

tecnológicas e econômicas que ocorreram no 

decorrer do tempo. 

Diferenciar propostas ou ações de educação 

ambiental, identificando as trilhas conceituais, 

metodológicas e práticas associadas. 

Criticar, de modo autônomo, ações de educação 

ambiental com base em pressupostos político 

pedagógicos 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

Problemas ambientais emergentes. Correntes de educação ambiental. Histórico da educação 

ambiental. Principais encontros e documentos sobre a questão ambiental. Desigualdade Ambiental. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aula expositiva dialógica; pesquisas em livros e na internet; leitura e discussão de texto; situação-

problema; apresentação de vídeos, discussão em grupo 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, canetas, projetor, cópia de textos, notebook, caixa de som, livros 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Exercícios e atividades semanais. Elaboração de projeto. Participação dos estudantes no decorrer do 

semestre (realização das tarefas, atenção às explicações, presença em sala de aula, interação com os 

colegas durante as atividades em grupo, atenção aos prazos determinados para a entrega dos 

trabalhos escolares.).  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente/SBF. Sistema nacional de unidades de Conservação da 

Natureza - SNUC, Brasília 2002. 
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CARVALHO; Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 

Paulo, 2017.  

LIMA, Gustavo Ferreira da Costa. Educação Ambiental no Brasil: formação, identidades e desafios. 

Papiros, 2011. 1ª edição. ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1988. 

RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação Ambiental – Abordagens Múltiplas. Ed. 2. Editora: Penso – 

ARTMED, 2012.  

SACHS. I. Desenvolvimento Includente, sustentável, sustentado. Rio de Janeiro. SEBRAE, 2004.  

SATO, Michele; CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação Ambiental: Pesquisa e Desafios. 

Ed. 1. Editora: ARTMED, 2005. VEYRET ,Y. Dicionário do Meio Ambiente. Ed. 1. Editora: Senac, 

2012.  

 

VIII - CRONOGRAMA 

01 Introdução ao componente curricular 

02 
Problemas ambientais atuais. Atividade de verificação 01 – Problemas ambientais atuais 

(realizada durante a aula) 

03 
Projeto – Reflexão inicial. Atividade de verificação 02 – Esboço do projeto (realizada durante 

a aula). Discussão coletiva sobre as primeiras ideias. 

04 Educação: pressupostos. Atividade de verificação 03 – Diálogo sobre educação 

05 
Meio ambiente e seus problemas: concepções. Atividade de verificação 04 – Concepções 

sobre meio ambiente e seus problemas – Segunda parte (realizada durante a aula) 

06 
Meio ambiente e seus problemas: concepções. Atividade de verificação 04 – Concepções 

sobre meio ambiente e seus problemas – Terceira parte (realizada durante a aula) 

07 
Projeto – Finalização do planejamento. Atividade de verificação 05 – Finalização do 

planejamento para a ação educacional – Diálogo coletivo 

08 Educação Ambiental - Histórico. Atividade de verificação 06 – Questionário. 

09 
Educação Ambiental  - Estudo de caso. Atividade de verificação 07 – Levantamento de 

hipóteses 

10 
Educação Ambiental  Comportamental e popular. Atividade de verificação 08 – Leitura e 

discussão de texto 

11 
Educação Ambiental  Comportamental e popular (Continuação). Atividade de verificação 08 – 

Leitura e discussão de texto 

12 EA – Correntes - Introdução. Aula teórica 

13 
EA – Correntes - Aprofundamento. Atividade de verificação 09 – Apresentação de correntes 

da Educação Ambiental 

14 
EA – Correntes – Aprofundamento (Continuação). Atividade de verificação 09 – Apresentação 

de correntes da Educação Ambiental 

15 
Problemas Ambientais – Causas – História das coisas. Atividade de verificação 10 – Discussão 

sobre o vídeo “História das coisas 

16 
Problemas Ambientais – Causas – História das coisas. Atividade de verificação 10 – Discussão 

sobre o vídeo “História das coisas” 

17 Desigualdade Ambiental; Atividade de verificação 11 

18 Apresentação dos grupos 

19 Apresentação dos grupos 

20 Apresentação dos grupos Finalização da disciplina Avaliação geral e perspectivas 
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