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Apresentação 
 
 

Caros Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Professores, Alunos e
Pais

 
       Repentinamente passamos a ter limitações no nosso direito de ir e
vir e tivemos que iniciar uma nova forma de convívio, reinventando
nossas formas de ensinar e aprender e de desenvolver nossas
atividades. Nesse cenário, conceitos amplamente desenvolvidos em
Educação Ambiental e Temáticas, como cidadania, mudança de
comportamento, valores éticos, atitudes, respeito, cuidado coletivo,
dentre outros, passaram a ter maior destaque e importância.
     A Educação Ambiental (EA), instituída por Lei Nacional (Lei nº
9795/1999) e Estadual (Lei nº 445/2004), como componente obrigatório e
essencial, precisa estar presente no currículo escolar, em caráter formal
em todos os níveis de ensino. As Diretrizes Curriculares Nacionais para
EA em seu Art. 2º, a define como uma ação, que precisa estar
permanentemente vinculada aos sistemas educacionais de forma
transversal, perpassando por todas as disciplinas do currículo, para que
desenvolva nos estudantes, comportamentos que  possam transformar
as realidades a quais estão inseridos.
      Assim, seguindo essa política, a Secretaria de Estado da Educação e
Desporto por meio do Departamento de Desenvolvimento de Políticas
Educacionais – DEPE e, por meio da Divisão de Educação Ambiental e
Temáticas - DIAB, desenvolverá quinzenalmente, como estratégia
pedagógica, um caderno de atividades ambientais e temáticas, para que
possa subsidiar as abordagens dos temas propostos nesse período de
aulas não presenciais. 
   Acreditamos que a abordagem dessas temáticas, proporcionará maior
significado e compreensão sobre o momento atual.
     Esperamos, dessa forma, contribuir com o trabalho da Escola e da
família na busca da aprendizagem significativa.
 
 
 
 



      A Secretaria de Estado da Educação e Desporto (SEED) de Roraima,
por meio do Departamento de Desenvolvimento de Políticas
Educacionais (DEPE), e da Divisão de Educação Ambiental e Temáticas
(DIAB), desenvolveu este caderno temático, que será disponibilizado
quinzenalmente, com diferentes temas e abordagens, com intuito de
contribuir com o ensino não presencial para alunos das escolas públicas
da rede Estadual de Ensino.
      Nesse primeiro caderno trabalharemos com o tema Água. Ao final,
disponibilizamos atividades para serem realizados pelos alunos.
Esperamos contribuir para as atividades de aulas não presenciais, além
de auxiliar na elaboração de trabalhos que possam ser inscritos na 10º
Edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) da
FIOCRUZ. 

Orientações para implementação de
atividades não presenciais de Educação

Ambiental e Temáticas

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES ESCOLARES
 
Prezado (a) Gestor (a),
      Sabemos que a gestão em tempos de crise é um tanto desafiadora.
Afinal, todo gestor (a), no papel de líder, tem a função de conduzir bem
sua equipe. Isso significa que ele deve visar fatores como produtividade,
motivação e desenvolvimento das atividades não presenciais.
    A relação Gestor(a), Coordenador(a) Pedagógico(a), Professor(a),
Aluno(a) e Família, fundamental nestes tempos de aulas não presenciais,
exigem dos gestores competências pessoais, social e cognitiva para
fortalecer a equipe, a comunicação entre todos, e, liderar com
criatividade e inovação, o que os gestores vêm fazendo com êxito.
       Nesse momento as equipes tem demonstrado que esse momento
de caos têm sido uma mola propulsora para fortalecer e mudar
processos, deixando-os ainda melhores que antes.
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ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS
 
Prezado coordenador,
      A mediação pedagógica construída com os professores nesse
período de aulas não presenciais tem sido fundamental para que as
ações planejadas para este período de pandemia, promovam a efetiva
interação dos alunos nas atividades. 
      Essa construção deve fornecer a abordagem dos conteúdos e
temáticas interdisciplinares e atuais que são necessárias para que a
aprendizagem aconteça de forma significativa, principalmente em
tempos de pandemia.
       Acreditamos que alguns temas e conteúdos se fazem necessários
para que os alunos possam compreender o atual momento e sua
participação social no mundo. Para tanto, elaboramos um caderno
quinzenal com sugestões de atividades de Educação Ambiental e
Temáticas, as quais deverão estar em consonância com os demais
componentes do currículo, visto que, de acordo com o PCN,

 
Os conteúdos de Meio Ambiente serão integrados ao currículo através
da transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do
conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao
mesmo tempo, criar uma visão global e abrangente da questão
ambiental (1997, p.36).
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      Visando contribuir com esse trabalho, elaboramos um caderno com
sugestões de atividades sobre Educação Ambiental e Temáticas, que
deverá ser encaminhado aos Coordenadores Pedagógicos e professores,
para que estes, depois de análise e adequações possam repassar aos
alunos.
   Desta forma, solicitamos aos senhores que disponibilizem este
caderno temático de atividades aos Coordenadores Pedagógicos para
que eles possam socializar com os professores, após análise do material
disponibilizem aos alunos como estratégia pedagógica, de acordo com o
ano e etapa em que o aluno se encontra.
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ORIENTAÇÕES AOS PROFESSORES
 
Prezado Professor,
          A Divisão de Educação Ambiental e Temáticas (DIAB), como forma
de contribuir com o brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo
nesse período de pandemia, disponibilizará quinzenalmente, às escolas,
um caderno temático, que deverão ser adequadas conforme nível e
etapa do seu aluno. 
    O objetivo deste caderno é complementar os conteúdos
desenvolvidos em suas aulas, ao mesmo tempo, que irão servir de
sugestão para o desenvolvimento de trabalhos que poderão ser inscritos
na 10º edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente
(OBSMA) da FIOCRUZ. 
            Acreditamos que os conteúdos do tema transversal relacionado
ao Meio Ambiente ajudará os alunos a construírem uma conscência
global das questões relativas ao meio, para que possam assumir
posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria,
especialmente em tempos de tamanha insegurança e incertezas.
         E neste contexto, pedimos que, por meio dos recursos utilizados
atualmente, incentivem os alunos a desenvolverem as atividades
propostas, bem como elaborar projetos que possam contribuir com a
melhoria da qualidade de vida do seu bairro, do seu estado, da cidade,
ou do Brasil. 
 
          Se algumas coisas mudaram, outras não, e você professor continua
sendo o referencial para seus alunos. O estímulo e incentivo que você
der, poderá mudar o futuro deles.
 
 

      Assim, solicitamos que direcionem este caderno de atividades aos
professores, para que utilizem como ferramenta pedagógica. Este
caderno, tem o objetivo de contribuir com as ações da escola e
incentivar o desenvolvimento de trabalhos que possam ser inscritos na
10º Edição da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA)
da FIOCRUZ.



ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS
 
Prezado(a)  Aluno (a), 
         Estamos vivendo um período de grandes incertezas, decorrentes
das muitas   transformações que a humanidade vêm causando no meio
ambiente e, por isso, é mais que necessário que reflitamos como
vivíamos e como iremos viver quando a pandemia passar. 
           E para ajudá-los nesse período em que vocês estão estudando em
casa, nós da Divisão de Educação Ambiental e Temáticas (DIAB),
disponibilizaremos quinzenalmente, algumas atividades, que ajudarão a 
pensar sobre a necessidade de mudar hábitos e costumes que
interferem diretamente na nossa qualidade de vida e na qualidade de
vida de todas as demais espécies que existem na natureza.
       Este caderno trará diversas abordagens. Nesse primeiro volume
falaremos sobre a temática ÁGUA, sua importância, onde podemos
encontrá-la e a necessidade de cuidar desse importante recurso.
          Esperamos que essas atividades complementem os conhecimentos
abordados em sala de aula, e, que além disso, possa auxiliar sua
participação na Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente –
OBSMA. Converse com seu professor. 

Aguarde o próximo tema!
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SERÁ QUE SOMENTE NAS
GELEIRAS, NOS CORPOS

D'ÁGUA
(RIO,CÓRREGOS,LAGOS E

MARES?) SERÁ QUE EM
NÓS SERES VIVOS EXISTE
ÁGUA? E NOS DIFERENTES

PRODUTOS QUE
CONSUMIMOS?

 

Vamos descobrir
onde existe

água?

 
P A R A  C O N H E C E R  U M  P O U C O  M A I S  S O B R E  O  T E M A  C O N V I D A M O S
V O C Ê  A  A S S I S T I R  E S S E  V Í D E O  P R O D U Z I D O  P E L A  A N A  ( A G Ê N C I A

N A C I O N A L  D E  Á G U A S )
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = J t s h F - n - m i s

Água - nosso recurso precioso
Todas as informações foram retirados do endereço :

 file:///D:/Downloads/agua-o-nosso-recurso-precioso-1%20(3).pdf

Preparamos uma atividade para você aprender um pouco mais
sobre Meio Ambiente, e como nos relacionamos com a ÁGUA este
recurso tão precioso.

Ao concluir essa atividade, responda os desafios. 
Vamos lá?
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https://www.youtube.com/watch?v=JtshF-n-mis


ONDE PODEMOS
ENCONTRAR ÁGUA?

A água é
indispensável

para a vida!

 

A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA

 A maior parte do Planeta Terra é
composto por água!

Todos os seres vivos possuem água em
sua composição. A maior parte do
nosso corpo é formada por água! 
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A água está em tudo!

QUE A MAIORIA
DOS ALIMENTOS
QUE CONSUMIMOS
POSSUI ÁGUA EM
SUA COMPOSIÇÃO
OU EM SEU
PROCESSO DE
PRODUÇÃO E
CULTIVO?

Você sabia?
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Nosso corpo e a água

 

Você
sabia?
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Você
sabia?

 

Todas as células precisam de água para sua estrutura e
funcionamento. A água protege o feto dentro do útero
pelo líquido aminiótico.

Que a água é componente dos fluídos , como exemplo,
saliva, líquido sinovial, secreções e sangue.

Na água estão dissolvidos eletrólitos, como sódio,
cálcio, magnésio, nutrientes como carboidratos,
proteínas e etc.  A água é um meio fundamental para
as reações físico-químicas que acontecem no
organismo.

A água transporta nutrientes para as células e remove
os metabólitos produzidos por ela. A água permite que
o sangue seja fluído e chegue a todos os órgãos.

A água auxilia na manutenção da temperatura
corporal. Em ambientes quentes a transpiração
favorece a perda de calor.
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QUE MESMO

SABENDO QUE A

ÁGUA É ESSENCIAL

PARA NOSSA VIDA,

EXISTE MUITO

DESPERDÍCIO?

Você
sabia?

 

Diga não ao desperdício!

Desligue o chuveiro ao se
ensaboar e não demore no

banho!

Lave o carro com um
balde, jamais uma

mangueira!

Economize até 100 litros Economize até 25 litros

Economize até 600 litros Economize até 20 litros

Escove os dentes com a
torneira fechada ou

com um copo de água.

Use a descarga
somente quando
necessário e não

jogue lixo no vaso.

SEED
Secretaria de Educação e Desporto



DESAFIO 1 - Observe quanto tempo cada pessoa da sua casa

gasta no banho, inclusive você. Será que há desperdício? Marque

num relógio quantos minutos cada um fica embaixo do chuveiro

com ele ligado e anote tudo! Será que é possível reduzir esse

tempo?

DESAFIO 2 - Investigue se alguma torneira da sua casa está

pingando. Observe todas elas e chame um adulto para tentar

fechar ou arrumá-la caso ela esteja com problemas.

 

DESAFIO 3- Vamos calcular sua pegada hídrica?  A pegada

hídrica consiste na água necessária para a produção de bens

e serviços que consumimos. Calcule sua pegada hídrica

através de uma calculadora. Acesse:

HORA DO DESAFIO!

https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-
footprint-calculator/personal-calculator-extended/
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https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/


vamos
pesquisar

mais sobre o
assunto?

 

DICAS

Acesse o blog Trata Brasil Saneamento e Saúde
e assista os vídeos sobre o tema.

http://www.tratabrasil.org.br/blog/category/institucional/
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http://www.tratabrasil.org.br/blog/category/institucional/


Desenvolvendo ações na sua casa com essa
temática, seu professor poderá inscrever seu
trabalho nas modalidades oferecidas pela
Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente -
OBSMA  da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ.

 

Você
sabia?

 

Converse com seu professor para maiores informações. 
Para conhecer mais, acesse o site da  OBSMA no link abaixo:

https://olimpiada.fiocruz.br/

SEED
Secretaria de Educação e Desporto


