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EMENTA 

 
Histórico e evolução da Educação Ambiental – EA; objetivos, concepções e princípios            
básicos da EA. Principais encontros e conferências sobre EA. Conceituação e evolução            
da EA. Política Nacional de Educação Ambiental. (EA formal e Informal,           
Interdisciplinaridade.) Estratégias de desenvolvimento da EA. 
 

OBJETIVOS 
 

GERAL 
 

Conhecer a importância da Educação Ambiental para conservação dos ecossistemas e           
sua importância no contexto sócio-econômico e político local e mundial. 

 
ESPECÍFICOS  

 
● Conhecer os princípios da história da Educação Ambiental. 
● Compreender os objetivos, concepções e princípios básicos da EA. 
● Relacionar os principais encontros conferências sobre EA. 
● Entender a importância do surgimento da Política Nacional de Educação          

Ambiental para o enfrentamento dos conflitos sócio-ambientais. 
● Compreender os aspectos teóricos e práticos no processo formal e informal da            

EA. 
● Identificar a importância das aplicações do processo de interdisciplinaridade no          

desenvolvimento do ensino da EA. 
● Identificar as principais estratégias do desenvolvimento da EA. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
● Origem, evolução e trajetória atual da EA.: Cronografia e marcos importantes.  
● Objetivos e princípios básicos: sensibilização, conscientização – conhecimento,        

compreensão – comportamento, atitudes, valores – habilidades – participação,         
ação. 

● Estudo do ambiente em sua totalidade: aspectos político, social, econômico,          
científico – tecnológico, histórico – cultural, moral e estético. 

● Conceituações: aspectos relevantes que caracterizam as mudanças e        
transformações. 

 



● Política Nacional de Educação Ambiental: Interdisciplinaridade (teoria e        
aplicação). Ensino formal e não formal (teoria e aplicação). 

● Estratégias de desenvolvimento da EA: Identificação, análise e discussão da          
problemática, estudo de pedagogia adotada e a operalização das atividades. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Os conteúdos serão desenvolvidos através de: 

 
● Aulas expositivas e dialogadas acompanhadas de leitura e discussão de textos 
● Estudo dirigido 
● Seminários e debates sobre temas integrados 
● Visitas técnicas 
● Dinâmica de grupo 

 
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 
O educando será avaliado: 

 
● Na síntese dos conhecimentos elaborando ao longo ao longo das aulas 
● Nos seminários do material bibliográfico 
● Nas verificações escritas e orais 
● Relatório de visitas técnicas 
● Serão considerados critérios de: pontualidade, assiduidade e participação 

 
Sistema de Acampamento para Recuperação da aprendizagem: 

 
● A avaliação e verificada de forma continua visando detectar as deficiências com 

ação imediata. 
 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 
 
 
Recursos áudio – visuais: TV/ vídeos, DVD, retroprojetor/ transparências. 
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