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CARGA HORÁRIA

TEÓRICA:33h/a PRÁTICA: - EaD¹: - EXTENSÃO: -

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 33 h/a

DOCENTE RESPONSÁVEL: Wilza Carla Moreira Silva

EMENTA

A questão ambiental e a educação. Educação Ambiental. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. A educação como

fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto Ambiental.

Conservação e valorização ambiental. Principais conferências sobre meio ambiente e diversidade. O papel das atividades

práticas no campo, nas aulas e a assimilação de conceitos sobre o Meio Ambiente. A importância da diversificação de

linguagens, recursos didáticos e sua aplicação no ensino, (experimentação/manipulação de situações e equipamentos,

interpretação de fotos aéreas e imagens de satélites, literatura, música e filmes).

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

(Geral e Específicos)

Geral:

Formar educadores capazes de compreender os processos referentes Educação Ambiental atuando no processo de

ensino-aprendizagem no âmbito da educação básica dentro dos propósitos da realidade ambiental.

Específicos:

•Ter uma visão geral dos problemas ambientais a nível global, suas causas e conseqüências na vida presente e nas gerações

futuras;



•Construir, colaborativamente, conhecimento ambiental, de acordo com os princípios da Educação Ambiental;

• Ter conhecimento dos marcos referenciais na questão ambiental e os documentos produzidos por eles, bases para nosso

agir presente e futuro;

• Partir para a ação, tendo conhecimento de metodologias específicas para a Educação Ambiental.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

Unidade I: A questão ambiental e a educação. Introdução a Educação Ambiental, seus princípios e objetivos. A educação

como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. 

Unidade II: Principais impactos ambientais do mundo atual. Grandes desastres ambientais. Avaliação de impacto ambiental;

Desenvolvimento Sustentável e Planejamento Ambiental. Conservação e valorização ambiental. A preocupação com o

meio ambiente e as principais conferências sobre meio ambiente e diversidade.

Unidade III: O papel das atividades práticas no campo, nas aulas e a assimilação de conceitos sobre o Meio Ambiente. A

importância da diversificação de linguagens, recursos didáticos e sua aplicação no ensino, (experimentação/manipulação de

situações e equipamentos, interpretação de fotos aéreas e imagens de satélites, literatura, música e filmes).

METODOLOGIA DE ENSINO

As aulas serão ministradas através de dissertações teóricas; realizações de visitas técnicas; exibição de filmes didáticos

sobre o tema.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ ] Quadro

[ ] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ X] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Espeficar quantas avaliações e formas de avaliação– avaliação escrita objetivo, subjetiva, trabalho, seminário, artigo, etc. -

para integralização da disciplina/componente curricular, incluindo a atividade de recuperação final.)

A avaliação será realizada de forma contínua com a  realização de pesquisas, elaboração de textos dissertativos e debate

em fórum de discussão, além de resolução de perguntas (duas atividades)   e a elaboração e apresentação de um livro

interativo (atividade interdisciplinar)

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴

Não foi adicionada no planejamento.
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