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Título: Conservando a natureza 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática incita os estudantes a refletir sobre a conservação da natureza e a 

perceber quais atitudes simples podem realizar e que favorecem o desenvolvimento de uma consci-

ência ambiental. Questões relativas ao tempo de decomposição dos materiais na natureza e à impor-

tância de não desperdiçá-los são alguns dos temas abordados e discutidos. Ao final, por meio de um 

jogo, os estudantes podem reconhecer hábitos de higiene importantes para sua saúde e bem-estar. 

As aulas propostas também visam desenvolver a habilidade geral 7 da Base Nacional Comum 

Curricular: “Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 

e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos 

e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”. 

Objetivos da aprendizagem 

• Reconhecer que o tempo de decomposição de diferentes materiais na natureza varia. 

• Aprender atitudes importantes para a preservação do meio ambiente. 

• Compreender a importância dos cuidados com a saúde por meio de hábitos de higiene. 

Objetos de conhecimento 

• Características dos materiais 

• Corpo humano 

Habilidades abordadas 

• (EF01CI01) Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso 
cotidiano. 

• (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 
antes de comer, lavar os dentes, limpar olhos, nariz e orelhas etc.) são necessários para a 
manutenção da saúde. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Quanto tempo o lixo leva para desaparecer? 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula e pátio da escola. 

Organização dos estudantes: em um círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: metade inferior de três garrafas PET transparentes cortadas ao meio e furadas em-
baixo, com a parte cortada protegida e envolta com fita crepe; terra úmida; folha de caderno; uma folha de qualquer 
verdura; um copo de plástico descartável; folha de papel pardo grande; pincel atômico; celular com câmera ou máquina 
fotográfica. 

Inicie a aula pedindo aos estudantes que se sentem formando um círculo para a realização de 

uma atividade prática, com duração de 50 minutos. Coloque aproximadamente quatro dedos de terra 

úmida em cada uma das três garrafas PET, previamente furadas, cortadas ao meio e protegidas com 

fita crepe. Na primeira garrafa, coloque uma folha de caderno sobre a terra; na segunda garrafa, colo-

que folhas de qualquer verdura; e, na terceira, pedaços picados de uma embalagem plástica, como a 

de um copo de plástico descartável. Fotografe os materiais nesta etapa. Complete as garrafas com 

terra e leve-as para um espaço externo da escola, deixando-as ali durante um mês, para verificar de-

pois em quais garrafas ocorrerá a decomposição dos materiais. Monte uma tabela de hipóteses, em 

folha de papel pardo e com um pincel atômico, com o nome de todos os estudantes e suas hipóteses 

sobre o que ocorrerá com cada um dos materiais colocados nas garrafas PET após um mês.  

Aula 2 – Quanto tempo o lixo leva para desaparecer? 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos, 1 mês após a aula 1. 

Local: sala de aula e pátio da escola. 

Organização dos estudantes: em um círculo e, posteriormente, individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: fotografias da atividade prática no dia da montagem, celular com câmera ou má-
quina fotográfica, folhas de papel sulfite, lápis coloridos e canetas coloridas. 

Um mês após a realização da atividade prática da aula 1, utilize os 10 minutos iniciais dessa 

aula para retomar o assunto com os estudantes e os 20 minutos seguintes para a visualização e o 

registro da montagem após um mês. Retorne ao local onde colocou as garrafas PET e revolva a terra 

para verificar se as hipóteses dos estudantes foram confirmadas ou refutadas. Fotografe os materiais 

após remover a terra e compare as fotografias deles com as do início da atividade prática, um mês 

atrás. Neste instante, aborde a importância da reciclagem dos diversos tipos de materiais, conside-

rando seus tempos de degradação na natureza. Para finalizar a atividade, peça aos estudantes que 

desenhem as fotografias dos materiais antes e depois de ser enterrado. 

  



 

 

Material Digital do Professor - Interdisciplinar 

Ciências, Geografia e História – 1º ano 

4º bimestre – Sequência didática 3 

Aula 3 – Reaproveitamento do plástico 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro. 

Recursos e/ou materiais necessários: embalagens plásticas variadas e higienizadas (como garrafas PET, potes de sorve-
tes, embalagens de maionese, potes de requeijão etc.); folhas de jornal; camiseta velha ou avental para pintura; plástico 
bolha; tesoura de pontas arredondadas; pincéis; fitas adesivas coloridas; cola quente e artigos para artesanato, como 
tinta acrílica de cores variadas, fios de sisal, botões etc. 

Inicie a aula perguntando aos estudantes se eles já observaram o lixo que é produzido em suas 

casas. Pergunte se o lixo produzido possui apenas um componente. Espera-se que os estudantes res-

pondam negativamente, afirmando que o lixo pode ser de matérias orgânicas, vidros, plásticos, papéis 

e metais. Informe-os de que materiais diferentes demoram tempos diferentes para se decompor na 

natureza. O papel, por exemplo, decompõe-se em 4 meses e o plástico, em aproximadamente 400 

anos; já o vidro demora cerca de 4000 anos! 

Após essa breve introdução, organize a turma em grupos de quatro estudantes e peça-lhes 

que cubram as carteiras com folhas de jornal, que devem ser providenciadas previamente. Inicie uma 

conversa perguntando aos estudantes se eles sabem de onde vem o plástico. É provável que eles não 

saibam a resposta. Explique que o plástico é feito a partir de derivados do petróleo, um material en-

contrado muitos metros abaixo do solo, produzida a partir da decomposição de restos de matéria or-

gânica, ao longo de milhares de anos. É importante que os estudantes tenham essa dimensão do 

tempo que demora para formar o petróleo, a fim de que entendam que ele é um recurso não renová-

vel. Pergunte aos estudantes se eles já ouviram falar em reciclagem. É possível que eles tenham algum 

conhecimento sobre o tema. Convém complementar a fala dos estudantes para garantir que eles com-

preendam o conceito. Explique que, além da reciclagem, podemos reaproveitar os materiais em outros 

objetos, em vez de descartá-los ou simplesmente reduzir seu uso. Utilize aproximadamente 10 minu-

tos da aula para essa conversa. 

Agora, convide os estudantes a realizar uma atividade de reaproveitamento de embalagens 

plásticas, propondo que façam um artesanato para presentear alguém. Essa atividade deve durar apro-

ximadamente 30 minutos. Para isso, peça previamente a cada estudante que traga para a sala de aula 

uma camiseta antiga ou um avental de pintura e entrege a cada grupo um pincel, uma embalagem de 

plástico e alguns itens de artesanato. Oriente-os a recorrer ao professor caso seja necessário utilizar 

tesouras e cola quente. Neste instante, levante alguns combinados para que a atividade ocorra sem 

contratempos, como pedir-lhes que respeitem e esperem o colega que estiver usando algum dos ma-

teriais e que não fiquem pintando outras coisas que não o objeto de plástico. Peça aos estudantes que 

iniciem a produção dos artesanatos, com os desenhos que preferirem. Dê ideias para os estudantes e, 

caso necessário, o professor pode consultar em algum site ideias de artesanato com embalagens plás-

ticas. É possível fazer porta-lápis, vasos, porta-trecos, enfeites etc. Também pode ser interessante pe-

dir aos grupos que se ajudem na confecção dos produtos e, caso necessário, o professor pode auxiliar 
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algum estudante que esteja com mais dificuldade. Ao término das pinturas, recolha todos os artesa-

natos e deixe-os secar. 

Separe os 10 minutos finais da aula para conversar com os estudantes. Pergunte a eles quais 

foram os resultados positivos desta atividade em prol da natureza. Espera-se que os estudantes res-

pondam que eles reutilizaram o plástico de forma diferente, dando a ele uma nova utilidade. É impor-

tante que os estudantes entendam que isso pode ser feito com outros materiais, como papelões, caixa 

de ovos etc.  

Aula 4 – Jogo da memória da higiene 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro estudantes e, posteriormente, em um círculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: folhas de papel sulfite cortadas em fichas de 5 cm x 5 cm, com desenhos de quatro 
hábitos de higiene para colorir, como pessoas escovando os dentes, tomando banho, cortando as unhas, lavando as 
mãos, assoando o nariz etc; folhas de papel-cartão cortadas em 5 cm x 5 cm; caneta hidrográfica; lápis coloridos; cola. 
Observação: É importante que os desenhos nas folhas de papel sulfite e as folhas de papel-cartão estejam em quanti-
dade que seja múltiplo de quatro e acima de 20. 

Antes da aula, imprima os cartões do jogo da memória com os hábitos de higiene desenhados 

ou retirados de revistas ou sites da internet. Organize a turma em grupos de quatro estudantes. Nos 

primeiros 10 minutos de aula, alerte os estudantes para que, assim como eles conservam o meio am-

biente, também cuidem da saúde para manter o organismo em equilíbrio, por meio de hábitos saudá-

veis de higiene e uma alimentação balanceada. Entregue aos grupos os pedaços de papel sulfite, um 

para cada estudante, com as figuras variadas de hábitos de higiene para colorir. É importante que não 

haja figuras repetidas por grupo, que as imagens estejam em número par e que haja, pelo menos, um 

desenho de cada hábito de higiene por grupo. 

Peça aos estudantes que pintem suas figuras e, em seguida, as descrevam oralmente ao seu 

grupo e digam qual é a importância daquelas atividades para a saúde. É imprescindível que o professor 

norteie as falas dos estudantes, certificando-se de que tenham compreendido a importância dos hábi-

tos de higiene apresentados, pois isso será muito essencial no final da atividade. Em seguida, peça aos 

estudantes que colem os desenhos sobre as folhas de papel-cartão, formando cartas para o jogo da 

memória. Reserve em torno de 20 minutos para que façam a atividade. Toda a turma deverá juntar 

suas cartas, formando um baralho de jogo da memória, o qual todos podem jogar nos 30 minutos 

restantes, até o final da aula. 

As regras deste jogo são as seguintes: os estudantes sentam-se no chão, em um círculo, e um 

voluntário embaralha as cartas e as dispõe no chão, com a face do desenho voltada para baixo. A partir 

daí, um estudante, sorteado pelo professor, começa o jogo, virando duas cartas. Se as cartas forem do 

mesmo hábito de higiene, o estudante que as virou deve dizer que hábito é esse e a importância dele 
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para a saúde. Se acertar, ele fica com as cartas. Se errar, deve virá-las novamente e passar a vez para 

o estudante da direita. Ganha o jogo o estudante que ficar com a maior quantidade de cartas. 

Aferição da aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado de forma contínua, durante toda a 

sequência didática. O trabalho deve ser feito de forma investigativa, coletando e analisando os 

conhecimentos dos estudantes para saber o que precisa ser trabalhado. 

A todo momento, é importante intervir e mediar as atividades, de forma a conduzir e auxiliar 

os estudantes no processo de ensino e apredizagem. Sistematize as informações para que os 

estudantes ressignifiquem seus conhecimentos prévios ancorando-os aos novos conceitos trabalhados 

na sequência didática.  

Além dos conteúdos conceituais, o professor deve estar sempre atento aos conhecimentos 

procedimentais e atitudinais. Os estudantes devem ser estimulados a elaborar hipóteses, interagir com 

os colegas, manter uma postura colaborativa e respeitosa, além de desenvolver habilidades relativas 

à fala, à escrita e às habilidades criativas e manuais. 

Para sua aferição da aprendizagem, avalie a participação dos estudantes durante as 

intervenções considerando sua participação aos questionamentos levantados e às diferentes opiniões 

e posicionamentos dos colegas.  

Para avaliar o desenvolvimento dos estudantes nesta sequência didática, verifique se ele: 

1. Realizou de forma satisfatória as atividades propostas? 

2. Compreendeu a importância da conservação ambiental e a finitude dos recursos materiais em 
relação ao desperdício? 

3. Desenvolveu atitudes de colaboração e cooperação junto aos colegas no desenvolvimento das 
atividades? 

4. Reconheceu que o tempo de decomposição de alguns objetos na natureza é diferente? 

5. Estabeleceu relação entre a produção de resíduos e a necessidade da reciclagem de materiais na 
sociedade? 

6. Associou os bens de consumo à retirada de matéria-prima da natureza? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Ligue o objeto à matéria-prima correspondente. 

embalagem de xampu alumínio 

lata de leite condensado vidro 

frasco de palmito plástico 

folha de sulfite papel 

 

2. Dentre as atividades abaixo, pinte aquela que representa um hábito de higiene. 

Jogar futebol. 
 Escovar os dentes.  Ler um livro.  Almoçar. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que liguem da seguinte forma: 

embalagem de xampu metal 

lata de leite condensado vidro 

frasco de palmito plástico 

folha de sulfite papel 

2. Espera-se que o estudante pinte o quadrinho em que está escrito “Escovar os dentes.”. 


