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Título: A indústria e o custo para a natureza 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

O desenvolvimento da indústria transformou a relação que o ser humano tinha com a natu-

reza, pois o ritmo acelerado de produção nas fábricas também fez com que aumentasse o volume de 

resíduos poluentes emitidos no ar, em rios e no solo. A produção industrial pode causar graves 

impactos ambientais se não ocorrer de maneira responsável. O objetivo desta sequência é identificar 

alguns desses problemas, bem como as possíveis soluções.  

Objetivos de aprendizagem  

• Reconhecer os impactos ambientais da atividade humana. 

• Identificar os diferentes tipos de poluição, bem como as medidas possíveis para a redu-
ção de emissão de poluentes. 

A ação das pessoas e grupos sociais no tempo e no espaço: grandes transformações da his-

tória da humanidade (sedentarização, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras) – 

(EF04HI02) Identificar mudanças ocorridas ao longo do tempo, com base nos grandes marcos da 

história da humanidade, tais como o desenvolvimento da agricultura e do pastoreio e a criação da 

indústria, colocando em questão perspectivas evolucionistas. 

O passado e o presente: a noção de permanência e as lentas transformações sociais e cul-

turais – (EF04HI03) Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir 

suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o 

presente. 

Recursos e materiais necessários 

• Lousa e giz (ou caneta de lousa); 

• Foha de papel Kraft ou cartolina; 

• Lápis preto n. 2; 

• Lápis de cor; 

• Canetas hidrocor; 

• Jornais e revistas para recorte; 

• Tesoura sem ponta; 

• Cola. 
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Desenvolvimento  

Aula 1 – Os impactos da indústria no ambiente 

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em grupos de quatro integrantes. 

Comece a aula com uma conversa: pergunte aos alunos quais transformações eles percebem 

na paisagem das cidades com a presença de indústrias e quais podem ser, na opinião deles, os 

impactos causados no meio ambiente. 

Organize a turma em quartetos, distribua jornais e revistas a cada grupo e peça que recortem 

imagens de paisagens marcadas por impactos ambientais negativos causados pela ação humana. 

Em seguida, proponha que verifiquem se é possível estabelecer relações entre as imagens e a 

atividade industrial. A intenção dessa atividade é fazer com que os alunos percebam as mudanças 

que ocorreram com o desenvolvimento da indústria e reflitam sobre os diferentes impactos que elas 

podem causar. 

Peça que cada grupo selecione no mínimo duas imagens e pense nas possíveis consequências 

ambientais das ações em questão. Essas imagens deverão ser recortadas e coladas em um painel.  

Depois, proponha aos alunos que apresentem os painéis aos colegas e justifiquem a escolha 

das imagens. Aproveite esse momento para promover algumas reflexões sobre os perigos do 

descarte indevido de resíduos, seja no ar (emissão de gases poluentes e partículas sólidas tóxicas), 

seja no solo (descarte indevido em terrenos ou áreas naturais) ou nas águas (eliminação de resíduos 

em córregos, rios e no mar).  

Para finalizar a aula, peça aos alunos que façam uma pesquisa de imagens em casa, com aju-

da dos familiares e dos responsáveis por eles, sobre algum tipo de poluição (do ar, do solo ou das 

águas). Incentive-os a pesquisar imagens que tenham relação com a pergunta:  O que causa esse tipo 

de poluição e como podemos evitar ou amenizar esses problemas? Divida o conteúdo de modo que 

todos os temas sejam contemplados por um número semelhante de alunos. Recomende a eles que 

anotem sempre as fontes pesquisadas. 

Aula 2 – Reflexão sobre os impactos e possíveis soluções  

Duração: 40 minutos. 

Organização dos alunos: em círculo.  

Comece a aula retomando as conversas da aula anterior. Em seguida, elabore um grande 

painel na sala de aula, dividido em problemas ambientais causados pelas indústrias (poluição do ar, 

poluição do solo, poluição das águas) e possíveis soluções (uso de energia limpa, reciclagem, reapro-

veitamento). Em seguida, peça aos alunos que elaborem legendas para as imagens pesquisadas por 
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eles e se organizem para colar as imagens nos respectivos lugares. Antes da colagem, verifique se as 

legendas elaboradas são adequadas. 

Depois de produzido o painel, promova uma conversa com os alunos sobre o que acharam 

das pesquisas e peça a eles que produzam uma redação com o tema “a indústria e o meio ambiente”. 

Aferição de aprendizagem  

As aulas dessa sequência têm como objetivo fazer com que os alunos compreendam o im-

pacto ambiental das ações humanas, principalmente no que se refere às atividades industriais. Para 

seguir com a observação do desenvolvimento dos alunos, faça a correção das redações com comen-

tários, analisando a forma e o conteúdo apresentado e, se possível, peça a eles que revisem o que for 

pedido e que compartilhem as descobertas.  

Sugestão de questões para observar o desenvolvimento de algumas habilida-

des enfocadas na sequência didática 

1. O que pode mudar na paisagem de um lugar em consequência do desenvolvimento da indús-
tria? Cite um exemplo.  

2. Assinale as alternativas corretas.  

a) A expansão industrial não provocou mudanças no meio ambiente.  

b) Algumas ações, como a reciclagem, podem reduzir o impacto ambiental das indústrias.   

c) O descarte indevido de resíduos industriais pode contaminar o ar, o solo e as águas.  

d) Atualmente a atividade industrial não é praticada nas cidades. 

 

Gabarito das questões 

1. O desenvolvimento da indústria pode interferir nas paisagens por meio da construção de 
fábricas e da emissão de resíduos no ar, no solo e nas águas, por exemplo. 

 
2. b) Algumas ações, como a reciclagem, podem reduzir o impacto ambiental das indústrias.    

c) O impacto ambiental da atividade industrial pode atingir o ar, o solo e as águas. 


