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A escola assume um papel importante na formação do cidadão, no processo de humanização 

social ética dentro de um conteúdo estratégico que embasa valores, bem como, o respeito com 

o Meio Ambiente. Estamos vivendo numa sociedade em que cada vez mais necessita de pessoas 

comprometidas com a natureza. Por isso faz-se necessário,nas salas de aula um trabalho que 

enfatize o respeito e os cuidados com o nosso planeta. Deste modo, o projeto intitulado Meio 

Ambiente: cuide bem da sua casa, teve como objetivo geral: refletir sobre a preservação do 

Meio Ambiente e o respeito pela natureza por meio de atividades lúdicas. Traçou-se como 

objetivos específicos: sensibilizar o aluno sobre as questões ambientais, através da arte e das 

brincadeiras; incentivar a prática de atitudes conscientes quanto à limpeza da sala de aula e da 

escola; estimular os alunos a auxiliarem no cuidado com a escola e repensar sobre as nossas 

atitudes do dia a dia com o Meio Ambiente. O Projeto de Estágio Supervisionado I foi 

desenvolvido no Município de Cabaceiras do Paraguaçu–BA, na Creche Municipal Humberto 

Oliveira Silva, na turma do Pré II, no turno matutino, e teve duração de 22 dias. No decorrer do 

Estágio, foram trabalhadas atividades lúdicas envolvendo apresentações com fantoches, 

músicas, construção de cartazes, desenhos, vídeos, jogos, entre outros, no qual foi discutido o 

cuidado que devemos manter com o Meio Ambiente bem como sua importância. Os resultados 

obtidos permitiram perceber que os alunos puderam ouvir e observar a importância de cuidar 

do Meio Ambiente demostrando atitudes de interesse, respeito e compreensão. O período de 

regência foi de fundamental importância, pois possibilitou aos educandos, questionamentos e 

indagações acerca dos conteúdos trabalhados, permitindo que ambos refletissem e produzissem 

seus próprios conhecimentos. 
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