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APRESENTAÇÃO 

 

 

Car@ Cursista, 

 

Este é o Guia Didático do Aluno (GDA), aqui você encontrará todas as 

informações sobre a nossa disciplina – EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

FERRAMENTA PARA A CONSTITUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COLETIVOS. 

Nossa proposta é para que se aproxime, e quiçá, participem efetivamente de 

processos para a constituição e organização de coletivos. 

 

 

Sucesso! 

 

Profª. Msc. Patrícia Ortelhado,  

Profª. Msc. Shirley Matias  

Profª. Msc. Simone Peinado 
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ATIVIDADES 

Módulo 5: Educação Ambiental como ferramenta para a constituição e 
organização de coletivos 
 

 

Carga Horária: 30 horas 

 

 

 

Quem desconfia, fica sábio. 
Eu quase que nada não sei. Mas desconfio de muita coisa. 

Guimarães Rosa 
 
 

 

ATIVIDADE 1 – ENVIO DE ARQUIVO  

Após a Leitura do texto “Coletivos Educadores: desmistificando o caminho” 

escreva apontando seu entendimento sobre: 

 Coletivo Educadores 

 Pesquisa- Ação-Participativa 

 Arquitetura da Capilaridade  

 Com-vida 

Escreva e salve um documento no formato WORD e envie o arquivo dentro do 

prazo estipulado. 

 

ATIVIDADE 2– FÓRUM 

Leitura do Artigo de Dimas Floriani “Diálogos de Saberes: uma perspectiva 

socioambiental” disponível no livro “Encontro e Caminhos” 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/encontros_2.pdf (páginas 

105 a 117), e apontar em uma postagem no Fórum: 

 O que se pode entender por “diálogos de saberes” na atualidade? 

 Aponte o que é o sistema de conhecimento na modernidade; 

Em outra postagem, responda: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/encontros_2.pdf
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 Para você, quais são os principais obstáculos e possibilidades para um 

diálogo de saberes em seu contexto social vivido (no seu bairro, cidade, 

escola, trabalho)? Reflita sobre isso, e escreva apontado esses obstáculos. 

Para a avaliação deste fórum você deverá efetuar duas postagens, demonstrando 

sua visão crítica sobre os assuntos solicitados. 

 

ATIVIDADE 3 – SAIBA MAIS - CINE CONHECIMENTO E LEITURA 

Acesse os links e materiais abaixo e reflita sobre as atividades que são 

desenvolvidas através dos Grupos de Coletivos Educadores em diferentes 

cidades do Brasil.  

 

VÍDEO 1 – Expedição Taquarussu 

https://www.youtube.com/watch?v=EOLOkKcSyGE 

VÍDEO 2 - Sala Verde Cananéia; 

https://www.youtube.com/watch?v=T6WfWeMhHXc 

VIDEO 3 - Sala Verde Maragogipe 

 https://www.youtube.com/watch?v=NdmSoM0eV2I  

Cartilha: “Coletivos Educadores para Territórios Sustentáveis” 

Caderno Zero: “Atividades em Educação Ambiental”; 

Relato: “Educação Ambiental no Eco Parque Cacimba da Saúde”;  

Relato: “O percurso do grupo de educadores brasileiros e paraguaios pelas águas 

fronteiriças do rio Apa”; 

 

ATIVIDADE4- ENVIO DE ARQUIVO - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

A partir da atividade 3 e da leitura do Caderno Zero disponibilizado no ambiente. 

Faça uma reflexão e construa uma proposta de intervenção para a sua cidade.  

a) Crie uma Comissão local (termo usado no Caderno Zero) ou um Coletivo 

Educador na sua cidade com diferentes representantes locais; 

b) Após esta etapa, registre em uma ata a reunião e a formação do Coletivo 

Educador ou  a Comissão Local; 

https://www.youtube.com/watch?v=EOLOkKcSyGE
https://www.youtube.com/watch?v=T6WfWeMhHXc
https://www.youtube.com/watch?v=NdmSoM0eV2I
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c) Durante a discussão estabeleçam um diagnóstico da realidade vivida no 

Município ou elenquem uma temática relevante para a atuação do grupo; 

d) Após estabelecer a temática, respondam as seguintes questões: 

 

Qual objetivo? Qual o tipo de atividade? Qual a duração? Quais materiais serão 

necessários? Quais pessoas envolvidas ou instituições? Que tipo de 

esclarecimentos ou informações seriam necessários para a realização da 

proposta? 

 

Construa a partir destas questões uma programação de intervenção do grupo. 

Para o desenvolvimento desta proposta leiam as páginas 18 a 26 do Caderno 

Zero (Passo a Passo). Em caso de dúvida entrem em contato com a sua tutor(a). 

 

Obs: Pode ser desenvolvidos em ambiente formais e informais. 

 

ATIVIDADE 05– QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

1. Considerando o texto “Coletivos Educadores: desmistificando o caminho”, 

especialmente o item A Tendência de Educação Ambiental Emancipatória, 

associe os itens abaixo aos conceitos disponíveis: 

1. Popular, crítica, socioambiental, transformadora, tradicional, 

emancipatória, vivencial, EA para Sociedade Sustentáveis e 

Responsabilidade Global. 

2. Possui atitude crítica diante dos desafios que a crise civilizatória nos 

coloca, partindo do principio de que o modo como vivemos não atende 

mais aos nossos anseios e compreensão de mundo e sociedade e que 

é preciso criar novos caminhos para o entendimento da democracia.  

3. Liberdade e Autonomia  

4. As relações sociais pautam-se pela igualdade e justiça social, respeito à 

diversidade cultural, pela participação e autogestão. 

 

2. Considerando o texto “A Tendência de Educação Ambiental Emancipatória” 

julgue os itens a seguir e assinale a opção correta: 
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I. Os autores: Carlos Rodrigues Brandão, Isabel de Moura 

Carvalho, Edgar Morin, Boaventura de Souza Santos, Paulo 

Freire, Herbert Marcuse, são inspirados por uma pedagogia 

tradicional. (  ) 

II. Quem propôs a tendência de EA transformadora eemancipatória 

foi Gustavo Ferreira da Costa Lima. (  ) 

III. O papel do educador na abordagem emancipatória consiste no 

poder de fazer uma leitura critica da realidade, como por 

exemplo,saber trabalhar com as múltiplas dimensões formativas, 

conhecida como educação unilateral. (  ) 

IV. O educador emancipatório deverá investir em estratégias de 

propaganda pessoal, vivencial, mostrando seu egocentrismo, 

permitindo uma maior interlocução e pressão na definição das 

diretrizes de atuação da proposta pedagógica do Coletivo. (  ) 

V. Consolidar a relação escola e comunidade para a construção dos 

canais de participação e diálogo é um dos papeis dos 

educadores ambientais que atuam na premissa emancipatória. () 

 

3. De acordo com o texto de Dimas Floriani “Diálogos de Saberes: uma 

perspectiva socioambiental”, julgue os itens a seguir e assinale a opção 

correta: 

I. Os sistemas de conhecimento, os científicos e não científicos, 

estão sempre atrelados a um conjunto de valores e crenças a 

respeito do significado de cada um desses sistemas.  E os 

usuários desses sistemas de conhecimentos só utilizam se 

confiam nos resultados por eles produzidos. (  ) 

II. Os saberes tradicionais: benzenções, rezas, ervas, consultas 

espirituais e sentimentais, tratamentos medicinais alternativos, 

alimentação alternativa,são valorizados no meio acadêmico com 

um alto valor tecnológico agregado.(  ) 

III. Para restabelecer o equilíbrio entre conhecimento cientifico 

eoutros saberes plurais assentados em culturas arraigadas e no 
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senso comum, é necessário ampliar os espaços democráticos 

entre o global e o local para que possa pensar em uma 

diversidade de saberes coexistentes. (  ) 

IV. O saber ambiental se constitui através de processos políticos, 

culturais e sociais para transformar as relações sociedade-

natureza. (  ) 

 

4. Considerando o texto “Coletivo Educadores: conhecendo o caminho” julgue os 

itens a seguir e assinale Verdadeiro ou Falso: 

I. A criação de Coletivos Educadores é uma proposta desenvolvida pelo 

Ministério de Meio Ambiente entre os anos de 2006 e 2008, para 

promover a articulação de grupos permanentes junto à população, 

incentivados pelos educadores ambientais populares e denominados de 

Comunidades de Aprendizagem para a Qualidade Ambiental e de vida. 

(  ) 

II. Os Coletivos Educadores é resultado do Programa Nacional de 

Educação Ambiental (ProNEA) e do Programa Nacional de Formação 

de Educadoras e Educadores Ambientais (ProFEA)(  ). 

III. O Coletivo é um grupo formado por pessoas atuante na comunidade 

local com ações de educação ambiental, geralmente atual em diversas 

ações é um grupo democrático sempre aberto à entrada de novos 

parceiros, são Pessoas que Aprendem Participando (PAP), orientados 

pela Pesquisa-Ação-Participante. (  ) 

IV. Coletivos Educadores só pode ser formado por pessoas ligadas a 

instituições, como prefeituras, ONG’S ou empresas. (  ) 

 

 

 


