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RESUMO

Este trabalho foi realizado com a turma de quinto período na disciplina de Conteúdo e Prática das Ciências e Educação Ambiental e propôs a 
construção de recursos pedagógicos que pudessem ser utilizados nas aulas do Ensino Fundamental I utilizando, principalmente, materiais de 
reuso que deveriam ser recolhidos em suas casas, tais como garrafas plásticas, papéis, tampinhas de garrafas, potes de margarina e/ou manteiga, 
latas de leite, garrafas de amaciante e quaisquer outros que pudessem ser transformados. O problema levantado pelos estudantes foi: quais 
materiais de reuso podem ser utilizados para a construção de recursos pedagógicos? Quais recursos pedagógicos podem ser construídos que 
tenham efetividade no processo de ensino-aprendizagem? O objetivo da pesquisa centrava-se em construir recursos pedagógicos para o Ensino 
Fundamental I utilizando materiais de reuso que são descartados no lixo doméstico e que acabam por impactar o meio ambiente no descarte. A 
hipótese foi que a disciplina de Conteúdo e Prática de Ciências e Educação Ambiental no curso de Pedagogia incentiva o desenvolvimento da 
pesquisa e da criatividade dos acadêmicos para construir recursos pedagógicos a partir de produtos que são descartados no lixo, passando para a 
criança o conhecimento sobre o fazer e o pensar sustentável. O trabalho aconteceu no Laboratório de Prática de Ensino da Faculdade Estácio do 
Amazonas uma vez por semana no decorrer do semestre. Os alunos foram separados por grupos e elaboraram um projeto simples, indicando o 
recurso que seria construído e descrevendo os materiais a serem utilizados, dando ênfase à proposta de sustentabilidade. O resultado do 
trabalho foi apresentado em uma Feira organizada pelo curso de Pedagogia no final do semestre e foram construídos recursos relacionados à 
educação e saúde – escovação dental; boliche de números; Caixa sensorial; Jogo de argolas; alfabetário; Figuras geométricas. Como resultado, 
entendemos que a pesquisa e a confecção dos recursos pedagógicos tiveram múltiplas implicações que são muito importantes para quem 
trabalha com educação no Ensino Fundamental I. A primeira delas é a sensibilização para a questão ambiental, uma vez que quando o professor 
compreende a dimensão da Educação Ambiental e do fazer sustentável, poderá passar esses valores para as crianças, que por sua vez, 
compreendem e internalizam esses comportamentos e ações. Outro fator é o aprendizado sobre o reuso de materiais transformando-os em 
recursos que podem construir e utilizar em suas aulas, enfatizando, ainda, que nas escolas públicas com falta de recursos pedagógicos, pode-se 
minimizar parte dessa necessidade com o professor construindo seus próprios materiais para trabalhar qualquer disciplina.
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