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Introdução 

O Projeto de extensão Residência Docente em Ensino de Ciências (ReDEC) ao oferecer bolsas de 

imersão à docência a graduandos de licenciatura em Biologia fornece oportunidade ao estudante 

de vivenciar a prática docente, melhorar seu desempenho acadêmico, bem como, ir além de sua 

graduação permitindo uma imersão na área de Ciências nos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

O envolvimento dos residentes nos Anos Finais é muito importante, pois possibilita a construção 

da sua profissionalidade. 

Visando trabalhar a Educação Ambiental com os alunos dos Anos Finais da Escola Rosa Beltrão 

de Farias foi criada a proposta da oficina “Detetives do Saber: os 5R’s, pensada com o objetivo 

de estimular o aprendizado dos alunos, conscientização ambiental e por fim melhorar o ensino 

sobre educação ambiental por meio do ensino por investigação. 

Os resíduos sólidos são uma problemática da escola, pois lá não existe coleta.  Os moradores no 

entorno da escola costumam queimá-los, por isso a iniciativa da aplicação dessa oficina. 

Atualmente, estamos cercados por diversas investidas sobre esses resíduos que são os grandes 

vilões do planeta, por isso precisamos conscientizar os alunos sobre os 5R’s: reduzir, reciclar, 

reutilizar, repensar e recusar. 

A presente oficina teve como objetivo ensinar e discutir a importância da Educação Ambiental; 

conscientizar os alunos acerca da redução do consumo, reutilização e reciclagem além de provocar 

nos alunos o conhecimento por meio do ensino por investigação, pois segundo Carvalho (2013) 

os estudantes aprendem mais sobre a ciência e desenvolvem melhor seus conhecimentos 

conceituais quando participam de investigações científicas. 

 

Material e Métodos 

A oficina com duração de quatro horas, foi aplicada com os Alunos dos Anos Finais da Escola 

Rosa Beltrão de Farias no Município de Glória de Goitá -Pe. A oficina foi realizada em quatro 

momentos: em sala foi ministrada uma aula introdutória apresentado a oficina; posteriormente no 

desenvolvimento da oficina os alunos tiveram que levantar seus conhecimentos prévios acerca do 

tema para que o residente explanasse sobre o mesmo, trazendo os impactos causados pelos 

resíduos sólidos, o consumo excessivo e os 5R’s. Em seguida os estudantes mediados pelo 

residente, elaboraram hipóteses sobre os resíduos sólidos na escola e produziram artefatos a partir 

de materiais recicláveis que testassem suas hipóteses. No último momento, os alunos produziram 

paródias, desenhos, poemas, entre outras manifestações artísticas que representassem o que foi 

aprendido na oficina. 
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Resultados e Discussão 

A oficina apresentou um resultado satisfatório na associação entre ensino investigativo e educação 

ambiental, os estudantes desenvolveram uma maior sensibilidade com o meio ambiente, 

observando dentro da escola como o consumo excessivo de resíduos sólidos impactava o local. 

Também ficou claro que o ensino investigativo despertou a criatividade dos estudantes, pois, 

foram elaborados inúmeros objetos que colaboram para a diminuição dos impactos ambientais 

causados pelo lixo, além de materiais decorativos e brinquedos.  

Segundo Castellar (2016), os estudantes que se envolvem em uma investigação, descrevem 

objetos e eventos, fazem perguntas, constroem explicações, testam-nas contra o conhecimento 

científico atual e compartilham suas descobertas com os colegas. Partindo desse pressuposto, é 

possível introduzir o ensino investigativo dentro da temática de educação ambiental, pois, é de 

grande valia que os estudantes se questionem acerca do meio em que vivem e busquem soluções 

para melhorá-lo. Dessa forma, os alunos conseguem alinhar habilidades para o entendimento do 

conteúdo, elaboram hipóteses, fazem os testes e elevam sua capacidade crítica e reflexiva. 

Alencar (2005) afirma que a escola corresponde ao melhor ambiente para implementar a 

consciência de que o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o 

uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis. E o ensino por investigação, colaborou como 

metodologia nesse processo de conscientização. 

  

Considerações Finais 

As atividades envolvendo ensino por investigação são oportunidades para os alunos e residentes 

para aprenderem de forma ativa e desafiadora. Através dos poemas, paródias e outros recursos 

utilizados para avaliar a oficina, foi possível constatar que a atividade foi eficaz dente os 

estudantes, pois, despertou a consciência da redução do consumo do lixo e proporcionou a 

criticidade dos estudantes acerca do consumo de resíduos sólidos no ambiente escolar, levando os 

próprios discentes a questionar a falta de coleta na região em que vivem. 

A proposta é dar continuidade ao processo de conscientização com a ajuda dos professores e da 

equipe pedagógica. O importante é manter os estudantes em constante reflexão sobre suas práticas 

e então possam ampliar ainda mais seus conhecimentos.  
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