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Resumo: O tema solo e meio ambiente é pouco explorado nos livros didáticos na disciplina Ciências, e o mesmo 

é de extrema importância para a vida no nosso planeta. O projeto de extensão contou com a participação de 25 

acadêmicos do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, os quais elaboraram e apresentaram atividades 

didáticas de caráter prático e experimental a serem utilizados no ensino e na aprendizagem de solos e meio 

ambiente em escolas de ensino básico. Os principais temas abordados estavam relacionados com a formação do 

solo, aspectos do solo, interação solo/água e funções do solo. Foram realizadas 5 mostras em diferentes escolas e 

colégios na cidade de Ponta Grossa, atendendo quase 1200 pessoas. Além de contribuir com a formação 

profissional dos discentes, o projeto também conscientizou o público alvo sobre a importância da conservação do 

solo para a preservação do meio ambiente. 
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Alunos de escolas e colégios do ensino básico. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio Estadual General Osório  

Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borell du Vernay 

Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico  

Colégio Elite Tales de Mileto 

Escola Estadual Professora Hália Terezinha Gruba 

JUSTIFICATIVA 

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e cientifico muito 

importante, já que integra a sociedade e a universidade (NUNES; SILVA, 2011). A sociedade 

ganha com o aprendizado e enriquece de seus conhecimentos, que contribui para as mudanças 

sociais e para a construção de um mundo melhor, já a universidade ganha através do 

enriquecimento do currículo dos acadêmicos, que podem praticar as teorias obtidas em sala de 

aula (RODRIGUES et al, 2013). 

Formado da intemperização físico-química e biológica da rocha matriz, o solo 

desempenha direta ou indiretamente um importante papel na vida de todos os seres vivos. Para 

o ser humano, o solo fértil sustentou civilizações antigas e as sociedades modernas degradam 

os solos em nome do desenvolvimento econômico. 

Fontes e Muggler (1999) alertaram sobre o desafio de contribuir para que a população 

adquirisse consciência do papel que o solo exerce como parte do ambiente, de sua importância 

na vida do ser humano, e que o mesmo está ameaçado. 

Essa conscientização demanda um esforço coletivo que começa pelos níveis iniciais 

da educação básica. Para Lima (2005) o ensino de solos no Nível Fundamental não resolve o 

problema da degradação dos solos brasileiros, mas pode contribuir para a reversão futura do 

processo por promover a consciência ambiental coletiva em relação a este importante recurso 

natural. 
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Muggler, Sobrinho e Machado (2006) afirmam que a educação em solos é 

indissociável da educação ambiental a qual objetiva trazer o significado da importância do solo 

à vida das pessoas e, portanto, da necessidade da sua conservação e do seu uso e ocupação 

sustentáveis. Os autores alertam para a necessidade de desenvolver atividades que enfatizem a 

importância dos solos com intuito de preservá-lo. 

No Brasil existem várias iniciativas de destaque no ensino de solos na educação 

formal e não formal. O Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR do 

Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná atua com as 

escolas de ensino fundamental e médio. Nesse programa o tema “solos” é desenvolvido por 

meio da capacitação de professores, elaboração e compartilhamento de experiências, 

publicações e materiais didáticos, além de proporcionar visitas monitoradas na exposição 

didática de solos da Universidade (PROGRAMA DE EXTENSÃO... 2018). 

De acordo com Nunes, Azevedo e Silva (2016) a abordagem sobre solos apresenta-

se pouco contextualizada na maior parte dos livros didáticos avaliados pelos autores, os quais 

ressaltam que a temática relacionada aos solos ainda não assumiu sua devida importância em 

instituições de ensino nem nos materiais adotados na Educação Básica, etapa elementar para a 

construção dessa consciência ambiental. Inadequações conceituais em livros didáticos também 

foram abordadas por Pocojeski et al. (2016). 

Falconi, Toledo e Cazetta (2013) abordaram o tema solos e mostraram que as 

atividades de ensino de caráter investigativo rompem com a fragmentação do conhecimento e 

favorecem a aprendizagem e a aquisição de habilidades científicas pelos alunos. 

OBJETIVOS 

GERAL: 

Desenvolver atividades didáticas relacionadas ao tema solo e meio ambiente de 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

ESPECÍFICO: 

Despertar no estudante o interesse em conservação e qualidade do solo como base 

para a qualidade do ar, da água e a preservação da vida. 

METODOLOGIA 
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As atividades do projeto iniciaram com o treinamento dos discentes participantes, em 

2018 e 2019, sobre a inter-relação solo, água e cadeias tróficas. O treinamento incluiu rodas de 

discussão sobre os temas e visitas à exposição permanente de solos da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). 

Os livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio foram analisados com 

o auxílio do instrumento para orientação de análise de livro-texto de Krasilchik (2011). 

Experimentos práticos foram montados e testados na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) baseados em experimentos divulgados e disponibilizados (PROGRAMA DE 

EXTENSÂO...2018), assim como eventualmente em livros didáticos. Os experimentos foram 

adaptados conforme a conveniência e a criatividade dos discentes. A montagem ou pré-

montagem dos modelos didáticos foi supervisionada pelos professores.  

A parceria com cada escola envolvida foi estabelecida por meio do professor da 

disciplina Estágio Supervisionado I, supervisor no projeto, com o professor de Ciências e 

direção da escola. Os discentes estagiários e extensionistas foram essenciais para a efetivação 

das parcerias com as escolas e realização dos eventos.  

Para a realização de cada mostra os materiais produzidos foram transportados da 

universidade até as escolas. As práticas foram montadas pelos discentes nos locais 

disponibilizados pelas escolas. E as mostras, realizadas para os alunos e alguns professores da 

escola. 

 O projeto foi avaliado por professores das escolas e discentes envolvidos nas mostras 

respondendo ao questionário de avaliação. Os alunos das escolas também avaliaram o projeto 

através de comentários das atividades práticas e desempenho dos participantes, os quais eram 

deixados em um painel no final da apresentação. 

RESULTADOS 

Participaram do projeto de extensão 25 acadêmicos dos cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas e 3 professores do Departamento de Biologia Geral. Foram realizadas 5 

mostras nos seguintes lugares: Colégio Estadual General Osório, Colégio Estadual Professor 

João Ricardo von Borell du Vernay, Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico, Colégio Rede 

Elite Tales de Mileto e Escola Estatual Professora Hália Terezinha Gruba. Foram atendidos 

alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, alunos da 1ª à 3ª serie do ensino médio e alunos 

do ensino técnico, além de professores e funcionários das escolas e colégios. Foram atendidos 

pelo projeto cerca de 1.165 pessoas.  
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Os acadêmicos elaboraram os seguintes materiais didáticos pedagógicos: Maquetes 

da formação de rochas e atividade vulcânica, de formação do solo e perfis do solo, da 

compactação do solo em ambientes urbanos, do solo na paisagem; experimentos 

demonstrativos sobre a infiltração da água, a porosidade do solo, a erosão eólica no solo, o 

impacto da gota de chuva no solo, o efeito da cobertura vegetal no solo, funções do solo, os 

ciclos do cálcio e do nitrogênio, o efeito da adubação no crescimento de plantas, terrário, mini-

composteira, minhocário, e coleção de fauna no solo. Os materiais utilizados para montagem 

das práticas são encontrados na natureza, eram reciclados e/ou possuíam baixos custos. 

Algumas escolas permaneceram com os experimentos por determinado período para 

utilização pelo professor de Ciências em suas aulas. 

Em algumas das escolas parceiras, sequente à mostra parte dos professores realizou 

uma atividade, que constituía na construção de um texto no qual os alunos relataram suas 

experiencias e aprendizados obtidos através da mostra. No Colégio Estadual Professor João 

Ricardo von Borell du Vernay a professora de Inglês utilizou os temas e títulos das atividades 

didáticas para o ensino de Inglês.  

FOTO(S) 

Figura 1 – Mostra 

 

Legenda: Acadêmicas extensionistas apresentando suas atividades didáticas aos alunos da Escola Estadual 

Professora Hália Terezinha Gruba. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os acadêmicos envolvidos foram beneficiados através da prática do exercício da 

docência, da prática da transposição didática praticada em cada exposição, da percepção dos 
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problemas relacionados no cotidiano escolar como cita um acadêmico em um dos questionários 

“[...] na sala de aula aprendemos a teoria sem ver as realidades dos alunos, e quando chegamos 

na prática muitas vezes temos que lidar com situações inesperadas.”. 

O projeto contribuiu com o enriquecimento de conhecimentos sobre solos e meio 

ambiente dos alunos das escolas que participaram da mostra, conhecimento que certamente 

refletirá no futuro deles através de atitudes simples que venham a conservar e não destruir o 

meio ambiente, principalmente nas questões relacionadas ao solo. 

APOIO 

Sem movimentação de recursos financeiros. 
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