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Resumo 

Relatório de prática de ensino-aprendizagem em educação ambiental preparado pela Monitora 

Andressa Batista Souza sob orientação da Profa Patricia Almeida Ashley, realizada na 1a aula do 1° 

periodo do curso de Ciência Ambiental no componente curricular Crítica, Consciência e Cidadania 

Socioambiental I.  A prática foi desdobrada nas seguintes atividades no plano de ensino-

aprendizagem da aula: conhecer a turma, as diferenças, os aspectos comuns em vocações, 

talentos, memórias, objetivos, habilidades, atitudes, conhecimentos; proporcionar o 

reconhecimento de diferenças e aspectos comuns entre participantes da turma; experienciar o 

que são dados, informações, conhecimento, propósitos; entender o que é lógica linear, sequencial 

e o que é lógica da complexidade; apresentar o percurso de formação, objetivos  e o método de 

trabalho em CCCS I; apontar tarefas a serem feitas ao longo do semestre, tanto presenciais como 

não presenciais em 15 semanas, terminando o curso em meados de julho com produto gerado 

pelos estudos socioambientais da turma apresentados em modo didático e relatório para leitura. 
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Plano de Aula 

 

 

1º Momento 

Apresentação da disciplina de "Crítica Consciência e Cidadania Socioambiental I" e das tarefas que 
serão realizadas durante o semestre. Também foi apresentado o eixo temático dos estudos 
individuais, que será "Ambientes Ignorados: Cotidiano de Escolhas (Des)Construídas". 

2º Momento 

Distribuição de 5 papéis para cada aluno. Nestes papéis os alunos tiveram que refletir e responder 
as seguintes questões: 

- Papel rosa: Pense em uma memória inesquecível que seja maravilhosa e que você irá levar para o 
resto de sua vida. Algo que te encha de energia positiva. 

- Papel branco: Pense em algo que você sabe fazer muito bem a ponto de se sentir preparado para 
ensinar alguém. 

- Papel amarelo: O que você acha que pode melhorar em si mesmo como pessoa nesse momento, 
no seu cotidiano? 
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- Papel verde: Pense em si mesmo daqui a 20 anos. O que você espera saber fazer bem a partir da 
sua formação superior/acadêmica? 

- Papel azul: Olhe para o seu passado. Pense em algo que te dói até hoje. Uma situação que te 
marcou. Algo que te fez sentir tristeza ou raiva. Algo que te machucou. 

3º Momento  

- Etapa de jogos. Neste momento os alunos foram organizados em grupos para realizarem as 
atividades propostas, que foram: 

- Jogo Brincando de Engenheiro: 

 Neste jogo os alunos puderam trabalhar com várias peças para criar edificações utilizando 
toda a criatividade, como o podemos ver nas figuras abaixo. 

 

Figura 1 - Atividade com o jogo "Brincando de Engenheiro". Fonte: Arquivo pessoa, 2017. 

 Na figura 1 podemos observar o primeiro grupo de alunos durante uma das atividades 
lúdicas propostas em aula, com o jogo "Brincando de Engenheiro", onde os alunos puderam criar 
sua própria "mini cidade", como veremos a seguir.  

 

Figura 2 - Mini cidade do primeiro grupo. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 
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Figura 3 - Mini cidade do segundo grupo. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

 

Figura 4 - Mini cidade do terceiro grupo. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Nas figuras 2, 3 e 4 podemos observar as distintas mini cidades criadas pelos grupos de 
alunos durante uma das atividades em aula. 

- Jogo Monta Tudo; 

 Neste jogo os alunos puderam trabalhar com várias peças para criar os mais diversos 
objetos utilizando toda a criatividade, como o podemos ver nas figuras abaixo. 
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Figura 5 - Atividade com o jogo "Monta Tudo". Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Na figura 5 podemos observar o primeiro grupo de alunos durante uma das atividades 
lúdicas propostas em aula, com o jogo "Monta Tudo" onde, assim como na atividade apresentada 
anteriormente, os alunos utilizaram criatividade para criar os mais diversos objetos, como 
veremos a seguir.  

 

 

Figura 6 - Objetos criados pelo primeiro grupo. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 
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Figura 7 - Objetos criados pelo segundo grupo. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Nas figuras 6 e 7 podemos observar os distintos objetos criados pelos grupos de alunos 
utilizando as peças do "Monta Tudo". 

- Quebra-cabeça de 1000 peças; 

 Nesta atividade os alunos tentaram montar um quebra-cabeça com 1000 peças (Figura 8), 
sendo que, assim como as atividades apresentadas anteriormente, houve um revezamento de 
grupos para tentar montá-lo. 

 

Figura 8 - Alunos durante a atividade do quebra-cabeça. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Através da figura 8 podemos observar o primeiro grupo de alunos durante a atividade de 
montar o quebra-cabeça de 1000 peças. 

- "Bola" de velcro; 
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 Nesta atividade os alunos tinham que tentar desenrolar dois fios de velcro que estavam 
embolados (Figura 9). Vale ressaltar que, assim como as atividades apresentadas anteriormente, 
houve revezamento de grupos. Entretanto, caso o grupo de alunos conseguisse desenrolar os fios, 
os mesmos deveriam juntá-los novamente. 

 

Figura 9 - Alunos durante a atividade com o velcro. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Através da figura 9 podemos observar um dos grupos de alunos durante a atividade com o 
velcro, onde os mesmos tinham que se organizar para conseguirem desenrolar os dois fios de 
velcro. 

- Potes com os papéis respondidos (atividade de criar conjuntos). 

 Nesta atividade os alunos tiveram que organizar os papéis respondidos (ver 2º momento) 
(Figura 10), onde o intuito era criar conjuntos de papéis que tivessem características semelhantes 
e, após a divisão os alunos foram instruídos a escrever quais conjuntos criaram, fazer uma breve 
descrição de cada um e anotar quantos papéis tinham em cada grupo. Cabe ressaltar que essa 
atividade foi "subdividida" em cinco, visto que foram distribuídos cinco tipos de papéis (ver 2º 
momento).  
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Figura 10 - Potes com os papéis respondidos em aula. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Através da figura 10 podemos observar os cinco potes contendo os papéis coloridos que 
foram respondidos pelos alunos em aula durante o 2º momento descrito anteriormente. 

 

Figura 11 - Alunos durante a atividade com os papéis. Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 Na figura 11 podemos ver dois grupos de alunos durante a atividade de organizar os papéis 
respondidos em aula. Cabe ressaltar que durante esta atividade os alunos passaram a maior parte 
do tempo decidindo quais seriam os conjuntos e suas respectivas descrições. 

4º Momento  

- Relato dos alunos sobre as atividades ministradas em aula. Neste momento os alunos puderam 
compartilhar suas experiências e aprendizagem durante as atividades citadas anteriormente. 

 Sobre as duas atividades com jogos de construir, os alunos relataram que "gostaram das 
atividades" e que as mesmas eram "relaxantes".  
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 Em relação à atividade com os velcros, os alunos relataram que a atividade era 
"estressante e difícil" e outros que a mesma era "relaxante e divertida", sendo que estas últimas 
descrições estavam relacionadas ao ato final de enrolar tudo outra vez. 

 Já sobre a atividade do quebra-cabeça de 1000 peças, os relatos foram que esta atividade 
foi "muito difícil e complicada" pois "eram muitas pecinhas". 

 Por fim, durante o relato das atividades com os papéis os alunos apresentaram quais 
conjuntos criaram para cada tipo de papel, como podemos ver nos quadros a seguir. 

Quadro 1 - Conjuntos criados para os papéis brancos. 

Papéis brancos 

Conjunto Descrição 
Nº de 
papéis 

Contemplativo - 4 

Culinária - 9 

Habilidades sexuais - 3 

Arte - 8 

Autoajuda - 4 

Lazer/Entretenimento - 4 

Exceções - 4 

 

 

Quadro 2 - Conjuntos criados pelo primeiro grupo para os papéis verdes. 

Papéis verdes 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Realização profissional 

As pessoas desse grupo estão 
buscando uma perspectiva 
profissional, sobre tudo em relação 
ao curso. 

13 

Propostas ambientais 
Todos desse grupo apresentam, 
especificamente, propostas voltadas 
a área ambiental. 

11 

Realizações pessoais 
Todos buscam realizar seus sonhos 
e desejos através do curso. 

5 

Desejos independentes 
Todos apresentam desejos que 
podem ser realizados fora do curso. 

6 
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Quadro 3 - Conjuntos criados pelo segundo grupo para os papéis verdes. 

Papéis verdes 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Empresa 

Cargo alto. 3 

Estabilidade financeira. 2 

Ajudar o meio ambiente. 5 

Graduação. 2 

Outras profissões - 3 

Conscientização ambiental 
Solucionar e alertar sobre 
os problemas ambientais. 

3 

Família Honrar a posição familiar. 2 

Sentimentos 
Ajudar ao próximo e 
autoconhecimento. 

5 

 

Quadro 4 - Conjuntos criados pelo primeiro grupo para os papéis azuis. 

Papéis azuis 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Conjunto 1 
Falecimento de pessoas 
próximas ao indivíduo. 

9 

Conjunto 2 Insatisfação pessoal. 4 

Conjunto 3 Agressão física e moral. 4 

Conjunto 4.1 
Questões em que o 
indivíduo foi passivo no 
conflito familiar. 

13 

Conjunto 4.2 
Questões em que o 
indivíduo foi ativo no 
conflito familiar. 

3 

Conjunto 5 Casos excepcionais. 3 
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Quadro 5 - Conjuntos criados pelo segundo grupo para os papéis azuis. 

Papéis azuis 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Morte Perda de pessoas queridas. 9 

Família Dramas familiares. 13 

Sentimentos Arrependimento e angustia. 8 

Injustiça 
Injustiças relacionadas a sociedade 
em volta do indivíduo. 

4 

Acidentes Acidentes não fatais que marcaram 2 

 

Quadro 6 - Conjuntos criados pelo primeiro grupo para os papéis rosas. 

Papéis rosas 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Perfil familiar 
Viagens em família, almoço, 
etc. - 

Conquistas 
Aprovação na faculdade, 
entre outros. 

- 

Amizades Ensino médio, entre outros. - 

Bem estar Alegria e intimidades. - 

Aventura 
Momento de passeio na 
montanha-russa, entre 
outros. 

- 

Viagens 
Alemanha, Orlando, entre 
outros. - 

 

Quadro 7 - Conjuntos criados pelo segundo grupo para os papéis rosas. 

Papéis rosas 

Conjunto Descrição 
Nº de 
papéis 

Momentos 
Viagens, festas de aniversário, 
passeios com amigos, 
natureza. 

9 

Experiência religiosa 
Primeiro contato com a 
respectiva religião. 2 
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Namoro 
Experiências em um 
relacionamento a dois. 4 

Ensinamentos, 
conquistas pessoais 

Metas e conquistas alcançadas 
durante a vida. 

6 

Família 

Almoço. 2 

Sentimentos. 6 

Viagens. 3 

Momentos/conquistas. 4 

 

 

Quadro 8 - Conjuntos criados pelo primeiro grupo para os papéis amarelos. 

Papéis amarelos 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Saúde 

Pessoas que 
desejam viver de 
forma mais 
saudável (física ou 
mental). 

5 

Comunicação 

Desenvolver 
melhor a forma de 
se relacionar com 
as pessoas. 

7 

Equilíbrio 
Manter o 
balanceamento 
emocional. 

2 

Autoestima 
Se sentir melhor 
consigo mesmo e 
com o mundo. 

9 

Compreensão 

Entender melhor o 
lado do outro e 
como o mundo se 
apresenta. 

11 

Organização Manter ordem. 2 
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Quadro 9 - Conjuntos criados pelo segundo grupo para os papéis amarelos. 

Papéis amarelos 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Interação com o 
mundo e as 
pessoas ao redor 

Dificuldade de interação, 
comunicação. 
Compreensão das ideias 
alheias. 

13 

Saúde Ter uma vida mais saudável 2 

Personalidade 
Busca pela paz interior. 
Crescimento pessoal. 

13 

Paciência 
Ser mais paciente, lidar 
com a ansiedade. 

6 

Conhecimento 
acadêmico 

Melhoria intelectual. 2 

 

Quadro 10 - Conjuntos criados pelo terceiro grupo para os papéis amarelos. 

Papéis amarelos 

Conjunto Descrição Nº de papéis 

Tolerância 
Desejo das pessoas de terem a 
mente aberta, de serem mais 
compreensivos. 

6 

Saúde 

Desejo de melhorar a saúde, 
buscar uma vida mais saudável 
baseada em alimentos, 
exercício e absorção de 
conhecimento. 

3 

Autoestima 

Desejo de ter maior confiança e 
melhorar a imagem pessoal 
para si mesmo para lidar 
melhor consigo e com os 
outros. 

8 

Paciência 
Desejo de serem mais calmos e 
pacientes 

5 

Equilíbrio e 
Organização 

Desejo de serem mais 
equilibrados, organizados, 
produtivos. 

8 

Comunicação 
Desejo de saberem se 
expressar melhor. 

6 
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 Analisando os quadros apresentados anteriormente podemos observar algumas diferenças 
e semelhantes entre a forma como os papéis foram organizados pelos grupos de alunos. Além 
disso, é interessante observar quais foram as descrições dadas pelos alunos para cada conjunto, 
onde também existem similaridades e distinções.  

Síntese da aula - Ao fim da aula de CRICON I, a professora Patrícia fez uma síntese sobre as 
atividades ministradas na primeira aula.  

 Sobre a atividade com os papéis, a professora explicou que a mesma serviu para analisar 
dados, criar conjuntos e informações. 

 Em relação ao quebra-cabeça, o mesmo pode ser considerado como sendo "complicado", 
onde o seu desenvolvimento é difícil, porém, o resultado sempre será o mesmo. 

 Já sobre os dois jogos de construir, os mesmos são considerados "complexos", pois, 
diferentemente da atividade anterior, o resultado é sempre inesperado, desconhecido, ou seja, 
nunca é o mesmo. 

 Por fim, sobre a atividade com os velcros, a mesma serviu para demonstrar a complexidade 
de um sistema, onde é necessário que haja organização dos indivíduos envolvidos, pois cada ação 
isolada gera uma reação que pode afetar um ou mais indivíduos deste sistema. 


