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Plano de aula – Educação ambiental 

TEMA: Educação ambiental 

TEMPO SUGERIDO: 2 aulas 

OBJETIVOS: 

• Adquirir percepção de que todos fazemos parte do meio ambiente.  

• Entender as relações entre os seres vivos. 

• Listar mudanças possíveis nos hábitos familiares para conservação do meio 

ambiente. 

• Confecção de cartazes para conservação do meio ambiente. 

MATERIAL NECESSÁRIO: 

• Conceitos oficiais de educação ambiental. 

• Caderno e lápis. 

• Quadro e giz/pincel. 

• Material para confecção de cartazes. 

DESENVOLVIMENTO: 

1. Comece a aula entregando aos alunos os conceitos de educação ambiental 

existentes e publicados pelo Ministério do Meio Ambiente (disponível clicando 

aqui, acesso em 18/09/2020). Leiam juntos e conversem sobre o que é educação 

ambiental e como ela deve ser realizada. É importante ouvir a opinião dos alunos 

nessa etapa, para que você possa direcionar a aula de acordo com o 

conhecimento prévio da turma. 

2. Peça aos alunos que eles façam no caderno um diário do dia anterior, escrevendo 

tudo que eles fizeram desde a hora que acordaram até a hora que foram dormir.  

3. Pergunte quem gostaria de dividir a rotina com os colegas e peça para que leia. 

Se nenhum aluno se prontificar, leia a sua rotina ou crie um aluno fictício para o 

próximo tópico, jamais imponha que os alunos dividam a sua rotina sem 

vontade. 

4. Agora, explique aos alunos que vocês irão dar sugestões para a rotina 

apresentada com muito respeito e educação pelo colega que expôs seu dia. Você 

pode começar sugerindo, use frases como: “Que tal fechar o chuveiro enquanto 

se ensaboa?”. 

5. Façam uma lista de medidas para conservação do meio ambiente como: 

reciclagem do lixo, economia de água, economia de energia, evitar o uso de 

materiais descartáveis, etc. 

6. Criem cartazes para pendurar no mural da escola com dicas de conservação do 

meio ambiente. 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação dessa aula será o envolvimento dos alunos nas discussões, a confecção da 

lista de medidas de conservação e a confecção dos cartazes educativos para o mural.  
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