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O meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na terra, ou seja, é a natureza com todos 

os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Contudo, é possível observar 

diversas espécies de animais sendo extintas, rios poluídos, árvores cortadas, ar contaminado e 

a cada minuto outros diversos casos que nos alertam o quão as atitudes consideradas da 

sociedade podem trazer grande impacto para a vida na terra. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi conscientizar as crianças da educação infantil sobre a importância da preservação 

do meio ambiente. Este trabalho foi realizado em um colégio municipal da cidade de 

Governador Mangabeira - Bahia, onde foram lançadas questões para as crianças de faixa 

etária de três a cinco anos sobre o tema descarte de lixo de modo, a saber, o entendimento dos 

mesmos sobre o tema, porém relataram que os lixos eram lançados de formas erradas no 

ambiente. Após esse bate papo foi realizada uma encenação com o auxílio de fantoches com 

os seguintes personagens: Clarinha, Pedrinho e Joãozinho. A história retratava o descarte 

correto de lixo em meios rurais e comerciais, sendo de forma lúdica para a melhor 

compreensão dos assuntos para as crianças. Com o intuito de agregar com mais 

conhecimentos para as crianças foi reproduzido um filme da turma da Mônica com o tema: 

Vamos ajudar o planeta. Contudo observou-se a carência de conhecimento deste assunto pelas 

crianças e o quanto um simples momento de conversa e troca de informações de forma lúdica 

pode mudar o comportamento dos mesmos. Dessa forma, tendo a semente do conhecimento 

sido lançada poderá florescer a outros seres e com isso conscientizar a todos quão grande é a 

importância de cuidar do nosso planeta. Observou-se que existe a necessidade de ampliar 

ainda mais o conhecimento referente a Educação Ambiental no âmbito infantil, de modo a 

obter condições de vida mais satisfatórias no presente e garantindo essas condições também 

para as gerações futuras. 
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