
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química – Campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Educação Ambiental e Sustentabilidade  CÓDIGO DA DISCIPLINA:QUI.073 

PRÉ-REQUISITO: Educação em Direitos Humanos 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 7º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50 hs PRÁTICA: -- EaD: -- 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 hs CARGA HORÁRIA TOTAL: 50 hs 
DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria das Graças Negreiros de Medeiros 

 

EMENTA 

 
A evolução histórica e teórica da Educação Ambiental. Políticas de Educação Ambiental. 
Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. Vertentes contemporâneas em Educação Ambiental. 
Educação Ambiental no ambiente urbano, rural e em unidades de conservação. Técnicas para a 
elaboração, execução e avaliação de Projetos de desenvolvimento local e práticas de educação 
ambiental. A prática pedagógica: dimensões e desafios. Projetos de Educação Ambiental: 
planejamento, execução e avaliação. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 
Despertar no acadêmico do curso de Licenciatura em Química, valores éticos e de formação da 
cidadania, que os levem a compreender e usar de modo sustentável os complexos sistemas ambientais 
dos quais fazemos parte. 
 
Específicos 
- Reconhecer que é pela educação ambiental que se aprende a gerenciar e melhorar as relações entre 
a sociedade humana e o ambiente, de modo integrado e sustentável;  
- Levar o acadêmico a reconhecer sua cidadania e a compreender as diferentes concepções de meio 
ambiente, os problemas ambientais, bem como melhor compreender as questões do conhecimento dos 
novos paradigmas, conceitos e valores em educação;  
- Colocar o educando em contato direto com as questões ambientais e seu processo histórico de 
apropriação dos recursos naturais;  
- Proporcionar ao discente o conhecimento de estratégias de ensino de educação ambiental a serem 
utilizadas nos diferentes níveis do ensino-aprendizagem e ambientes públicos. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1. Histórico da Educação Ambiental. 
2. Políticas de Educação Ambiental. 
3. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. Vertentes contemporâneas em Educação 
Ambiental. 
4. Educação Ambiental no ambiente urbano, rural e em unidades de conservação. 
5. Projetos de Educação Ambiental: planejamento, execução e avaliação. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Aulas de exposição oral dialogada, debates, discussão de artigos, livros, vídeos, elaboração de oficinas, 
montagem de recursos e modelos didáticos e jogos lúdicos, bem como elaboração e execução de 
projetos de educação ambiental. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
[X] Quadro 
[X] Projetor 
[X] Vídeos/DVDs 
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[ X ] Equipamento de Som 
[] Laboratório 



[] Softwares:  
[] Outros:. 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
A avaliação da disciplina ocorrerá através de prova teórica, elaboração e apresentação de oficinas 
sobre as políticas de educação ambiental, montagem de recursos e modelos didáticos e jogos lúdicos 
sobre educação ambiental, elaboração e execução de projetos de educação ambiental e elaboração e 
apresentação de um artigo referente ao projeto desenvolvido. 
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OBSERVAÇÕES 

 

 


