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Título: Ambiente e poluição 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

A poluição é uma das consequências do consumo excessivo e da busca desenfreada por maté-

rias-primas para produção de diferentes produtos. Esta sequência busca ampliar a percepção dos alu-

nos sobre a poluição e como ela está presente na paisagem que observam, em diversos níveis. Além 

disso, as atividades propostas buscam fazer com que o aluno reflita sobre os meios para diminuirmos 

as causas dos diversos tipos de poluição. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Impactos das atividades humanas. 

(EF03GE11) Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente 

físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz (ou caneta de lousa), projetor, revistas e jornais para recorte, papel kraft ou carto-

lina, canetas hidrográficas coloridas, lápis de cor, cola, lápis, borracha, régua, tesoura sem ponta, fita 

adesiva; imagens de poluição do ar, do solo e da água. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: na primeira parte da aula, disponha-os em semicírculo, para visualizar as imagens apresenta-
das; na segunda parte, organize-os  em círculo, em área externa da escola. 

Com antecedência à realização da aula, pesquise algumas imagens que demonstrem diferen-

tes tipos de poluição: do solo, da água e do ar. As imagens podem ser impressas ou projetadas, caso a 

escola possua esse recurso. 

1ª atividade: 

Inicie a aula apresentando as imagens que representam a poluição do ar, do solo e da água. 

Questione os alunos: O que está sendo representado nas imagens? Como será que é estar na imagem 

que representa o ar poluído? Há problemas em relação à respiração? E o cheiro, como será? E nas 
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imagens que representam a poluição do solo e da água? O cheiro será bom ou ruim? Dá para utilizar a 

água do jeito que está? Por quê?  

Explique que o ambiente é modificado em função da ação do ser humano com o objetivo de 

suprir as suas necessidades. Quando essas ações não são planejadas corretamenteas consequências 

podem causar prejuízos para a natureza e para as pessoas. Uma das principais formas de prejuízo é a 

poluição. Poluição envolve a degradação da qualidade do ambiente, que pode prejudicar, de forma 

direta ou indireta, a segurança, a saúde e o bem-estar da população. 

2ª atividade: 

Leve os alunos para o pátio ou outra área externa da escola, de onde os alunos possam ouvir 

os sons do entorno.  

Mencione que há outros tipos de poluição, além do ar. Uma delas é a poluição sonora, não 

registrada em imagens. A poluição sonora ocorre por meio de sons e ruídos altos que prejudicam a 

saúde do ser humano. É causada pelo barulho dos carros, por conversas altas, pelo funcionamento de 

máquinas e eletrodomésticos, por música alta, entre outros.  

Solicite que os alunos fiquem em silêncio e registrem os sons ou barulhos que estão ouvindo. 

Determine um tempo para essa observação. Em seguida, questione os alunos: Que sons ou barulho 

ouviram? Eram altos? Qual era a origem desses sons? Podemos dizer que há poluição sonora próximo 

à escola? 

Aula 2 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: mantenha-os da forma habitual na primeira parte da aula; na segunda, divida-os  em quatro 
grupos, no chão ou em suas carteiras juntas, para elaborar o cartaz. 

1ª atividade: 

Inicie a aula relembrando os alunos do conteúdo da aula anterior. Retome a explicação dos 

diferentes tipos de poluição. Divida a lousa em quatro colunas, escrevendo no alto de cada coluna um 

dos tipos de poluição conhecidos na aula anterior: poluição do ar, poluição do solo, poluição da água 

e poluição sonora. Pergunte se eles conhecem as causas da poluição do ar, anotando as respostas na 

lousa. Estimule-os a dar respostas como: a poluição do ar ocorre quando aumenta a quantidade de 

gases poluentes no ar, resultantes dos escapamentos dos carros, das queimadas e das chaminés das 

indústrias. Em seguida, questione-os sobre a poluição do solo: ocorre quando o solo fica poluído com 

o uso de agrotóxicos e com o descarte inapropriado do lixo. Sobre a poluição da água, ocorre quando 

a qualidade da água é alterada devido ao despejo de esgoto não tratado, entre outros motivos. Já a 

poluição sonora é causada pelo barulho dos carros e de máquinas trabalhando, entre outras causas. 
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Anote todas as respostas dos alunos na lousa, de forma a criar um painel com as características de 

cada tipo de poluição.  

2ª atividade: 

Dividir a turma em quatro equipes. Cada uma deverá elaborar um cartaz sobre um dos temas: 

poluição do ar, poluição do solo, poluição da água e poluição sonora. Entregue às equipes jornais e 

revistas para recortes, de onde eles poderão recortar imagens de paisagens modificadas pela poluição, 

além de um pedaço de papel kraft ou de uma cartolina, para elaboração do cartaz em si. Os cartazes 

deverão ser compostos de imagens recortadas, desenhos ilustrativos, um breve texto explicativo sobre 

o tipo de poluição abordado e algumas sugestões sobre atitudes a adotar, na escola, para diminuir as 

causas daquele tipo de poluição. Reserve a aula seguinte para a produção do cartaz. 

Aula 3 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: forme quatro grupos, no chão ou em suas carteiras juntas, para elaborar o cartaz. 

Reserve esta aula para a finalização dos cartazes iniciados na aula anterior. Auxilie os alunos, 

tirando suas dúvidas e orientando a realização dos registros escritos que farão parte do cartaz. 

Aula 4 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 9 

Organização dos alunos: disponha-os em semicírculo, para apresentação dos cartazes. 

1ª atividade: 

Prepare a sala de aula para a apresentação das equipes. Cada equipe deverá apresentar seu 

cartaz, com o tipo de poluição, a imagem e as sugestões elaboradas. Após cada apresentação, verifique 

se o restante da turma tem dúvidas. Se houver, permita que os alunos façam as perguntas. 

2ª atividade: 

Afixe os cartazes em uma área comum da escola, para apreciação pela comunidade escolar. 
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Aferição de aprendizagem 

Avalie, ao longo das aulas, se os alunos compreenderam o que é poluição e como a ação do 

homem sobre a natureza, quando feita de maneira impensada, é responsável por causá-la. Verifique, 

na primeira e na segunda aulas, se os alunos entenderam os diferentes tipos de poluição e se conse-

guiram identificar os elementos e ações que os causam. Avalie também a produção do cartaz com base 

no interesse dos alunos pela atividade, no trabalho em equipe e nas informações que o compõem. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Identifique o tipo de poluição de acordo com a causa: 

a) Esgoto despejado no rio sem tratamento: 

b) Lixo enterrado no solo em área imprópria para descarte: 

c) Carro com escapamento desregulado, soltando fumaça preta: 

2. O que poderá ser feito para minimizar os prejuízos causados pelo tipo de poluição pesquisado 
pela sua equipe? 

Gabarito das questões 

1.  

a) poluição da água;  

b) poluição do solo;  

c) poluição do ar. 

2. Respostas pessoais. É importante acompanhar as respostas, de acordo com o grupo. 


