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Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental

Curso: Integrado em Meio Ambiente
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Carga Horária: 80h Carga Horária: 20h Carga Teórica: 60h 

Docente Responsável: Lucia Mara Figueiredo

EMENTA

Histórico,  conceito,  princípios  e  práticas  da  Educação  Ambiental  (E.A.).  A questão  ambiental  e  as  conferências
mundiais  de  meio  ambiente.  Modelos  de  desenvolvimento.  Meio  Ambiente  e  representação  social.  Percepção  da
realidade  ambiental.  A relação  Educação  Ambiental-Qualidade  de  Vida.  Projetos,  roteiros,  reflexões  e  práticas  de
Educação Ambiental. Educação Ambiental no espaço formal e não formal. Práticas interdisciplinares, metodologias e as
vertentes da Educação Ambiental.

OBJETIVOS

Geral
 Desenvolver o senso crítico dos alunos quanto às questões ambientais e capacitar os mesmos na prática da 

Educação Ambiental, focando principalmente as características regionais do tema em questão. 

Específicos
 Capacitar formadores de opinião socioambiental; 
 Desenvolver práticas e ferramentas para a mudança de paradigmas ambientais; 
 Introduzir uma nova visão ambiental entre os alunos; promover e disseminar a ideia ambiental na comunidade 

acadêmica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - Contexto Histórico da Educação Ambiental

 História da Visão Ambiental no mundo e na região, as conferências mundiais de meio ambiente; 

 Conceitos e Objetivos da Educação Ambiental / Sensibilização ambiental através do conhecimento de causa e 
efeito em relação ao Meio Ambiente Social e ao Meio Ambiente Natural; 

 Sustentabilidade Ambiental: conceitos e aplicações; 

 Situação da educação ambiental no Brasil e no mundo.

II – Educação Ambiental, meio ambiente e representação Social

 Principais problemas ambientais e suas causas;

 A relação entre Educação Ambiental e Qualidade de Vida;

 Resultados de práticas desenvolvidas na área de educação ambiental, relacionadas ao estado de Paraíba e ao
país;



 Projetos, roteiros, reflexões e práticas de Educação Ambiental. Educação Ambiental no espaço formal e não
formal;

III – Modelos Educacionais

 Os modelos educacionais tradicionais e a educação ambiental. 

 Os princípios Freirianos:

o Respeito à identidade cultural do educando;
o Apropriação e produção de conhecimentos relevantes e significativos, de forma crítica, para a 

compreensão e transformação da realidade social;
o Compreensão do que é ensinar e aprender;
o Estímulo à curiosidade e à criatividade do educando e do educador;
o Desenvolvimento do trabalho coletivo na Unidade Educacional;
o Democratização das relações na Unidade Educacional;
o Afirmação do papel do educador como mediador do processo de ensino-aprendizagem;
o Interação entre comunidade e Unidade Educacional como espaço de valorização da cultura popular.

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aula expositiva e dialogada
 Debates (dinâmicas e apresentação oral dos alunos)
 Exercícios com base em leituras indicadas

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Será  realizado  de  forma  contínua,  avaliando  todas  as  atividades  desenvolvidas  ao  longo  do  curso,  garantindo  a
retroalimentação do sistema. E, especialmente, dos resultados através atividades de pesquisa e exercícios; prova teórica
e prática; seminários e relatório de aula de campo.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro-branco, lápis para quadro branco, notebook, data-show, televisão, caixas de som e material bibliográfico diverso
(livros, artigos, cartilhas etc.).

PRÉ-REQUISITO

Não existe.

BIBLIOGRAFIA

Básica

MEDINA, N.M. e SANTOS, E. da C. Educação Ambiental: uma metodologia participativa de formação. 4. Ed. Rio de
Janeiro: Vozes, 2001. 231 p.
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 9. Ed. São Paulo: GAIA, 2004.
LUZZI, Daniel. Educação e meio ambiente: uma relação intrínseca. São Paulo: Manole, 2012. 

Complementar

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2004. 151 p.
Introdução à Engenharia Ambiental. Rio de Janeiro: ABES. 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários a prática da autonomia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996.
VEIGA, José Eli da. Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. Ed. São Paulo: SENAC, 2009. 184 p.
MAY, P.H., LUSTOSA, M.C., VINHA, V. Economia do Meio Ambiente: Teoria e prática. São Paulo: ELSEVIER, 2003.


