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RESUMO 
 
Comumente inserida nas escolas, a educação ambiental tem se apresentado como uma 

alternativa interessante na sensibilização e incentivo a preservação do meio ambiente. 

Desta forma, o presente trabalho buscou promover a disseminação de informações 

referentes ao sensoriamento remoto e estimular ações com o intuito de permitir que a 

comunidade escolar tenha uma melhor compreensão das causas de degradação ambiental 

no local onde cada uma está inserida. A escolha das escolas Vicente Farencena e 

Bernardino Fernandes se deu em função das suas localizações, próximas a recursos 

hídricos, o que traz o conhecimento levado para a sala de aula diretamente para a realidade 

local dos alunos, e também por se tratarem de duas escolas localizadas em ambientes 

distintos, sendo a primeira da área urbana, e a segunda da área rural do município de Santa 

Maria, RS. O trabalho desenvolvido junto com os alunos foi dividido em três encontros: 

O primeiro relacionado à importância da utilização do sensoriamento remoto, o segundo 

referente a importância dos recursos hídricos, e o terceiro que buscou fazer uma síntese 

mostrando a grande importância associada à educação ambiental. A partir da utilização 

de recursos didáticos adequados foi possível alcançar o objetivo proposto, sendo que a 

atenção dos alunos foi conquistada logo nas primeiras atividades fazendo com que os 

mesmos demonstrassem um maior interesse sobre o assunto, assim eles acabaram por 



 
expressar as suas ideias e fatos do seu cotidiano que estavam relacionados com a temática 

que era trabalhada na escola. Com isso, foi se construindo junto aos alunos uma postura 

mais crítica, fazendo assim com que eles notassem a importância de cada um ser agente 

de educação ambiental para a preservação do meio ambiente. 
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INTRODUÇÃO 
 
Com o passar dos anos, o interesse pela preservação do meio ambiente acabou tendo um 

grande crescimento. Desta forma a população mundial tem mostrado uma maior 

conscientização sobre o modelo de desenvolvimento atual, que está diretamente 

associado á degradação do meio ambiente, com impactos que acabam acarretando em 

problemas na qualidade de vida e também na própria sobrevivência dos seres humanos 

Marcatto (2002). 

Os recursos hídricos são de fundamental importância, uma vez que a água é 

imprescindível a manutenção da vida, sendo que a mesma se apresenta como o principal 

constituinte de todos os organismos vivos. No entanto, nas últimas décadas foi possível 

analisar um crescimento na ameaça sobre este recurso, sendo na grande maioria das vezes 

causados por ações antrópicas que acabam resultando em prejuízos para a humanidade 

Moraes e Jordão (2002). 

Desta forma a educação ambiental acaba surgindo como uma ferramenta de extrema 

importância, com relação ao esclarecimento de questões básicas referentes á conservação 

e proteção de recursos ambientais. Assim, ela vem sendo vista como uma alternativa 

eficaz de sensibilização e incentivo a preservação ambiental, sendo cada vez mais inserida 

nas escolas. Essa ferramenta é ainda, entendida como uma atividade prática, tanto 

educativa, quanto social, uma vez que busca a construção de valores e atitudes que 



 
possibilitem uma maior compreensão da realidade de vida dos atores sociais no ambiente 

Meier (2008). 

Em virtude das localizações das escolas, uma em área urbana e outra em área rural 

buscou-se identificar a existência de semelhanças e diferenças de percepção dos alunos 

das duas escolas, quanto a questões que envolvem conhecimento referente à temática de 

preservação e qualidade de recursos hídricos. 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi promover a disseminação de informações 

referentes ao sensoriamento remoto e estimular ações com o intuito de permitir que a 

comunidade escolar tenha uma melhor compreensão das causas de degradação ambiental 

no local onde cada uma está inserida. 

 
 

METODOLOGIA 
 
A metodologia utilizou atividades baseadas em encontros realizados em sala de aula, com 

alunos do sexto ano do Ensino Fundamental na Escola Vicente Farencena e sétimo ano 

na escola Bernardino Fernandes, onde se buscava trazer a temática do projeto para o dia 

a dia dos alunos, com a utilização de questionários, apresentações audiovisuais e jogos 

que fizessem com que eles mostrassem interesse sobre os assuntos ali trabalhados. 

As atividades foram divididas em três momentos, sendo que cada um deles era constituída 

por um tema principal, divididas da seguinte forma: 

Sensoriamento Remoto: 
 
A primeira atividade tinha como objetivo conhecer os alunos e tentar descobrir os seus 

conhecimentos geográficos pré-aplicação do projeto. Para isso, os alunos responderam a 

questionários escrevendo sobre quais eram os seus conhecimentos referentes à temática. 

Depois, foi realizada uma aula expositiva mostrando conceitos e aplicações referentes ao 

sensoriamento remoto, buscando mostrar a utilização deste recurso no dia a dia dos 

alunos. Para obter maior participação dos alunos, foi confeccionado um quebra-cabeça 

com uma imagem retirada do Google Earth da região do Bairro Camobi e do Distrito de 

Pains (Figura 1), visando a maior participação dos alunos e interpretação da imagem, pois 



 
mesmo considerando o jogo como uma diversão, os alunos acabam por fazer uma análise 

visual minuciosa da imagem de satélite Breda (2010). 
 

 
Figura 1- Imagem da região do Bairro Camobi e do Distrito de Pains utilizada para 

confeccionar o quebra-cabeça. 
 
 
Recursos Hídricos: 

 
O segundo encontro buscou trabalhar a relação dos alunos com os recursos hídricos 

próximos as escolas, relacionando a localização destes com as imagens de satélite 

trabalhadas anteriormente. 

Educação Ambiental: 
 
O último encontro teve-se como objetivo a disseminação de informações referentes à 

preservação do meio ambiente, principalmente em relação aos recursos hídricos, 

buscando relacioná-las com conceitos já trabalhados sobre o Sensoriamento Remoto e 

Recursos Hídricos. Desta forma foi possível verificar a eficácia do projeto, tentando 

descobrir se o mesmo se apresentou como importante para os alunos. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
A partir da disponibilidade das duas escolas, o projeto acabou sendo aplicado em três 

turmas do ensino fundamental, sendo duas do sexto ano da Escola Vicente Farencena 

localizada no bairro Camobi no município de Santa Maria - RS, e uma turma do sétimo 



 
ano da Escola Bernardino Fernandes, localizada no distrito de Pains também em Santa 

Maria - RS. 

Sobre a perspectiva de introdução do projeto, no primeiro encontro de cunho mais teórico 

e conceitual, mais de 80% dos alunos da escola urbana não tinham conhecimento sobre a 

definição de sensoriamento remoto. Já na escola rural, foi possível perceber que alguns 

alunos já tinham algum conhecimento referente ao assunto, isso pode estar relacionado 

com o fato de ser uma turma de sétimo ano, que conta com alunos mais velhos, fazendo 

assim, com que os mesmos já tenham ao menos ouvido falar sobre o tema. Foi possível 

perceber também, uma grande participação em ambas as escolas na atividade que 

utilizava os jogos geográficos, sendo que estes se mostraram como uma ferramenta 

didática muito interessante e bem aceita pelos alunos. 

No encontro em que o tema recursos hídricos foi abordado, chamou bastante a atenção a 

diferença de conhecimento dos rios e riachos próximos as escolas, sendo que na escola 

urbana mais de 90% dos alunos não tinham qualquer conhecimento sobre os recursos 

hídricos da região, por outro lado, esta dificuldade não foi percebida nos alunos da escola 

rural. Um fator importante para isso é o fato de que uma boa parcela dos recursos hídricos 

próximos a escola urbana, serem canalizados, devido ao crescente processo de 

urbanização da região. 

No último encontro alguns vídeos foram utilizados para demonstrar a importância da 

preservação do meio ambiente, foi possível perceber através do debate entre os alunos e 

as respostas do questionário final que os mesmos passaram a considerar a preservação 

ambiental muito importante, muito por conta do “medo” de consequências catastróficas, 

sendo o exemplo mais citados por eles, as mudanças climáticas. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A partir deste projeto, os objetivos propostos foram alcançados, com a utilização de 

recursos didáticos apropriados, foi possível conquistar a atenção dos alunos para a 

conscientização de preservação dos recursos naturais, mostrando a importância de cada 

um em ser instrumento de educação ambiental. 
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