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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIDADE CURRICULAR:  FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DO ENSINO DAS CIENCIAS 
NATURAIS II E MEIO AMBIENTE. 
Carga Horária Total da UC: 75h 

Professor(a) Responsável: Adriana Regina Braga 

 

Contato: adriana.braga@unifesp.br    

adribraga.braga@gmail.com   

Ano Letivo: 2020 Semestre: 2º SEMESTRE 

Departamentos/Disciplinas participantes: 

OBJETIVOS 

GERAIS:  
Trabalhar o Ensino de Ciências com as questões ambientais, e suas inter-relações outros temas 
contemporâneos de forma integrada com as outras áreas do conhecimento convencional, relacionando-as 
com questões da atualidade, tais como: o desenvolvimento sustentável, mudanças no padrão de consumo, a 
preservação, conservação e recuperação ambiental. 

ESPECÍFICOS: 
Desenvolver atividades de estudos Ciências e Meio Ambiente integrando as ações com outros cursos da 
Universidade, intervindo, em comum acordo, nas escolas de Ensino Fundamental I, por meio de projetos de 
pesquisa. 

Desenvolver atividades pedagógicas de ensino de Ciências em diferentes ambientes tais como: áreas verdes, 
parques, riachos, bairros, moradias, postos de saúde, comunidades, museus, zoológicos, jardim botânico.   

Subsidiar e  sensibilizar os educandos para trabalharem a questão ambiental na perspectiva de valores e 
atitudes, de forma que sejam capazes de: identificar os principais temas a serem trabalhados; tratá-los de 
modo transversal e integrado; propor estratégias para seu desenvolvimento, lidando, simultaneamente, com 
conceitos, procedimentos, atitudes, valores éticos e habilidades; saber buscar e utilizar diferentes fontes de 
informações e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. 

Articular os conhecimentos referentes a problemática ambiental com procedimentos didáticos, embasados em 
pressupostos pedagógicos que possibilitam a construção da tomada 

EMENTA 

A disciplina estará apoiada em um referencial teórico que traz a discussão de autores que discorrem sobre as 
questões ambientais atreladas ao modelo de desenvolvimento econômico, social, ético e moral da atual 
civilização, articulando estes conhecimentos com procedimentos didáticos que possibilitam a construção de 
determinadas atitudes relacionadas às responsabilidades interpessoais, necessárias na formação da 
cidadania planetária. Desenvolverá os fundamentos teóricos e práticas relativas às ciências, ecologia e meio 
ambiente do currículo de ciências para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, assim como, 
as diferentes tecnologias e suas inovações no currículo da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. As possibilidades e os limites do trabalho com projetos no ensino de ciências e meio ambiente, 
O papel dos livros didáticos, das mídias e das novas tecnologias na aprendizagem do ensino de ciência, 
ecologia e meio ambiente.    
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• A evolução do ensino de Ciências e Meio Ambiente 
• A relação Ciência, Tecnologia e Sociedade no ensino de Ciências e Meio Ambiente 
• As grandes questões ambientais: retrospectiva histórica. 
• Educação Ambiental: grandes movimentos. 
• Sustentabilidade, ética e consumo –novas maneiras de agir. 
• O pensamento das crianças, ideias prévias, em relação aos fenômenos e os problemas ambientais. 
• Atividades lúdicas, jogos e projetos em Educação Ambiental. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: 4af., das 14:00 às 16 horas e das 19h30 as 21h30 
Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão postados no 
AVA Moodle da disciplina a ser agendada pelo TI da universidade, ou enviado via e-mail aos alunos. 
  

• Atividades Assíncronas:  
- Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais, acessíveis em periódicos online. 
- Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. 
- Discussões assíncronas sobre os temas centrais da disciplina, nos fóruns de discussão do AVA 
Moodle. 

 
• Disponibilização de Material: 

AVA Moodle e/ou (caso o professor não consiga registrar a disciplina no moodle) enviadas e 
solicitadas aos alunos via e-mail  

 
AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Moodle. 

b) Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade das produções propostas pela disciplina. 

Para o trabalho final, os/a estudantes deverão escolher dentre as opções abaixo: 
Produções escrita individual ou em dupla de um projeto de Educação Ambiental Participativa para uma sala 
do Ensino Fundamental 

 Produção Individual ou em dupla de um jogo de estratégia com temática em Educação Ambiental para o 
Ensino Fundamental. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: Ciências 
Naturais. 2ed. Rio de Janeiro: DP& A, 2002. 
BAUMAN, Z. Vida Para Consumo. A transformação das pessoas em mercadoria. Zahar Editora. Rio de 
Janeiro. 2008. 



			
																														

Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 

UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SÃO	PAULO	

ESCOLA	DE	FILOSOFIA,	LETRAS	E	CIÊNCIAS	HUMANAS	

EFLCH	–	Campus	Guarulhos	

	

BRAGA. A. R. Meio Ambiente e Educação: uma dupla de futuro. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2010. 
BRUGLER, P. Educação ou Adestramento Ambiental? Florianópolis, SC: Letras Contemporâneas, 1994. 
GRUN, M. Ética e Educação Ambiental: A Conexão Necessária. Campinas, SP: Papirus, 1996. 
GRUN, M. Em Busca da Dimensão Ética da Educação Ambiental. Campinas, SP: Papirus, 2007. 
KRASILCHIK, Miriam; MARANDINO, Martha. Ensino de Ciências e Cidadania. São Paulo: Editora 
Moderna, 2004 
LA TAILLE, Y.  Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
PIAGET, Jean. O juízo moral da criança. Trad. Elzon Lenardo. São Paulo. SP: Summus, 1994. 
POZO, J.I.; CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de ciências. Do conhecimento cotidiano ao 
conhecimento científico. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2009. 

REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001. 
SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos, SP: Rima, 2004. 
Complementar 

Ciência hoje das crianças. Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.  Instituto Ciência Hoje. 
Disponível em http://www.chc.org.br/ 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70, LA, 2007 
BURSZTYN, Marcel. Ciência, Ética e Sustentabilidade: Desafios ao novo século. Marcel Bursztyn (org.) –
2. ed– São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001. 
CAMPOS, M. M. F. Educação ambiental e paradigmas de interpretação da realidade: tendências reveladas. 
Tese de Doutorado, Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 2000. 
DOWBOR, Ladislau. Consumo inteligente. In: Desafios do Consumo. In Desafios do Consumo. Antas 
Junior, R. (org.) Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
PIAGET, Jean. Estudos Sociológicos. Trad. Reginaldo DI Piero. São Paulo. SP: Forense, 1973. 
ROSA, Ivete Pellegrino; LAPORTA, Márcia Zorello; GOUVÊA, Maria Elena. Humanizando o Ensino de 
Ciências: com jogos e oficinas psicopedagógicas sobre seres microscópicos. São Paulo: Vetor, 2006.   
 
 
DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Adriana Regina Braga Pedagogia Dra. Educação DE 40h 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 18 de novembro/2020 a 02 de março/2021 (Recesso 23/12/20 a 03/01/2021) 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/semana 

18 a 21/11/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
18/11/20) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.): 

 
 

 
 

 
5h 

23 a 28/11/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
25/11/20) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.): 

 

 
 

5h 

30/11 a 05/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
02/12/20) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 
 

   
 

5h 

07 a 12/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
09/12/20) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 
 

 
 

5h 

14 a 19/12/20 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
16/12/20) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 
 

5h 
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21 a 22/12/20 Não teremos aula recesso no dia 23/12/2020  

RECESSO – 23/12/2020 a 03/01/2021 

04/01 a 09/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
06/01/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 
 

5h 

11/01 a 16/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
13/01/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 
 
 

5h 

18/01 a 23/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
20/01/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 
 

5h 

25/01 a 30/01/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
27/01/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 
 

5h 

01/02 a 06/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
03/02/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 
 

 
 

5h 

08/02 a 13/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
10/02/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

5h 
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15/02 a 20/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
17/02/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 
 

 

5h 

22/02 a 27/02/21 - Encontro síncrono pelo Google Meet: 2h00min (data: 
24/02/21) 

- Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30min 
- Tempo destinado à realização das atividades: 1h30min 

(discutir os temas nos fóruns do AVA Moodle, assistir a vídeos 
etc.) 

 

 

5h 

01/03 a 02/03/21 Tempo destinado à realização do trabalho final e envio no AVA 
Moodle: 10 h 

10h 

Total de horas em ADE 75h 

10/03/2021 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


