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Resumo: Considerando a importância do tema Solo e Meio Ambiente para a formação dos alunos no ensino 

básico, o presente projeto de extensão se propôs a levar esse assunto às escolas da rede pública básica da cidade 

de Ponta Grossa (PR). Para significar e contextualizar os conceitos abordados, os nove discentes extensionistas 

do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas construíram experimentos, modelos didáticos e maquetes para 

trabalhar esse conhecimento nas suas diversas dimensões. A formação do solo, aspectos e funções do solo, 

interação solo, água e seres vivos, ciclagem de nutrientes e reciclagem, e serviços ecossistêmicos foram 

abordados. Durante o ano de 2019, no período de junho a novembro, foram realizadas mostras técnico-científicas 

em três escolas estaduais com a participação de cerca de 1300 pessoas, incluindo estudantes, professores de 

diferentes disciplinas e funcionários. Em cada mostra foram disponibilizados ao público alvo meios para 

manifestação das impressões. Posteriormente foram aplicados questionários de avaliação aos discentes 

extensionistas bem como aos representantes da comunidade atendida. Os resultados mostram que as atividades 

despertaram enorme interesse e desenvolveram nos alunos uma reflexão crítica sobre o tema e os acadêmicos 

tiveram a oportunidade de aplicar conhecimentos aprendidos no âmbito da universidade para diferentes séries e 

realidades. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Solo e Meio Ambiente na Escola 2ª Edição 

PROJETOS VINCULADOS 

Não vinculado. 

PÚBLICO-ALVO  

Alunos de escolas e colégios do ensino básico. 

MUNICÍPIO ATINGIDO 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga; 

Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen; 

Colégio Estadual Professor João Ricardo von Borell du Vernay; 

JUSTIFICATIVA 

A extensão universitária tem um importante papel na nossa sociedade no sentido de 

enfrentamento das questões contemporâneas de solidariedade e de sustentabilidade (PAULA, 

2013). Partindo desse princípio o Projeto de Extensão Solo e Meio Ambiente na Escola foi 

proposto e vem sendo desenvolvido no intuito de contribuir com a sociedade e conscientizar a 

comunidade sobre as questões relacionadas ao meio ambiente a partir da atuação em escolas 

da rede de ensino básico. 

Com grande importância e contribuições para a sociedade, a extensão universitária 

também beneficia os acadêmicos que tem a oportunidade de concretizar as teorias aprendidas 

dentro da universidade (RODRIGUES et al. 2013). Nesse sentido o presente projeto procura 

beneficiar a sociedade a partir do desenvolvimento de reflexões críticas acerca de questões 

cotidianas pessoais e sociais relacionadas à conservação do solo e do meio ambiente, e 
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aperfeiçoa os extensionistas não só com conhecimento científico relacionados ao tema, mas 

com conhecimentos e habilidades para a sua formação como profissional docente.   

A aquisição de habilidades científicas, o desenvolvimento de oratória e a 

capacidade de redação são habilidades que foram favorecidas a partir da realização de um 

projeto semelhante por Falconi, Toledo e Cazetta (2013). 

OBJETIVOS 

GERAL: 

Desenvolver atividades didáticas relacionadas ao tema solo e meio ambiente de 

acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas parceiras do projeto. 

ESPECÍFICO: 

Despertar no estudante do ensino básico o interesse em conservação e qualidade do 

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

Oportunizar aos licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa a prática do processo didático-pedagógico junto à estudantes de diferentes séries 

da educação básica. 

METODOLOGIA 

A primeira fase do projeto foi composta por rodas de discussões para introduzir os 

conceitos inter-relação solo, água e cadeias tróficas e gerar reflexões sobre os conceitos nos 

acadêmicos extensionistas. Após as discussões os acadêmicos foram orientados na construção 

de experimentos, modelos didáticos, maquetes e materiais de apoio sobre o tema para 

utilização posterior. Os conteúdos disponíveis pelo site da exposição permanente de solos da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) foram consultados para ajudar na confecção de 

alguns materiais.  

Para a montagem dos modelos foram utilizados materiais comumente encontrados 

na natureza, materiais reciclados e/ou de baixo custo. A montagem ou pré-montagem foi 

realizada na UEPG sob a supervisão dos professores supervisor e orientador do projeto. Cada 

atividade sobre o tema solos e meio ambiente foi desenvolvida de acordo com o planejamento 
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da disciplina de Ciências no Ensino Fundamental e seus respectivos conteúdos apresentados 

na BNCC e nos livros didáticos. Estes foram analisados com o auxílio do instrumento para 

orientação de análise de livro-texto de Krasilchik (2011). 

Os estagiários da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I e extensionistas 

do projeto e o professor da disciplina e supervisor do projeto entraram em contato com os 

professores de Ciências e as direções das escolas para estabelecer parcerias do projeto com as 

escolas. Após o estabelecimento das parcerias, ocorreu o planejamento das atividades de 

ensino e a adaptação dos materiais produzidos conforme as demandas de cada escola 

atendida.   

As atividades foram montadas e testadas na Universidade, todas passaram por uma 

avaliação da coordenadora do projeto para poderem ser apresentados nas escolas. No dia de 

cada apresentação o material foi transportado até a escola. Lá sendo montados e organizados 

em estandes que permaneceram durante o período matutino e vespertino em cada escola 

parceira. A mostra atendia uma turma por vez, acompanhada por seu professor, e separada em 

grupos. Os grupos se revezavam nos vários estandes interagindo com os extensionistas. Todas 

as turmas do período eram atendidas e professores de diferentes áreas do conhecimento 

também participaram das mostras. 

A avaliação do projeto foi realizada através dos feedbacks produzidos pelos alunos 

depois das apresentações e dos questionários respondidos pelos professores das escolas e dos 

próprios discentes envolvidos no projeto.  

RESULTADOS 

No segundo semestre de 2019 foram realizadas mostras do projeto nos seguintes 

colégios: Colégio Estadual João Ricardo von Borell du Vernay; Colégio Estadual Padre 

Arnaldo Jansen; Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga. Mais de 1300 pessoas, entre 

professores, docentes e funcionários, foram contemplados pelos conhecimentos 

compartilhados pelo projeto. 

Nesta edição do projeto participaram 9 discentes do curso de graduação em 

licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. Dentre os aspectos elencados por eles e 

considerados positivos para a sua formação docente destacamos: exercício efetivo da prática 
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docente e da transposição didática para alunos de diferentes séries; a vivência na escola e a 

interação com a comunidade escolar; o conhecimento da realidade profissional; outras 

abordagens metodológicas para o ensino-aprendizagem; execução de projetos e o 

conhecimento mais abrangente do tema abordado. 

Do ponto de vista dos professores das escolas parceiras o projeto facilitou o 

entendimento e a visualização do tema ‘solos e meio ambiente’ pelos alunos do ensino 

fundamental. Todos mostraram interesse em participar novamente do projeto. 

Os feedbacks dos alunos contemplados pelo projeto avaliaram positivamente todos 

os experimentos, maquetes e materiais apresentados pelos extensionistas.  

Para os extensionistas, a comunidade foi beneficiada devido: ao conhecimento, 

conscientização e sensibilidade proporcionado pelas reflexões geradas durante as 

apresentações; o estímulo ao pensamento crítico sobre as formas de uso e ocupação do solo; e 

pela aproximação da Universidade com a Comunidade. Os acadêmicos apontaram que a 

realização desse tipo de atividade é uma espécie de treinamento para a formação docente. 

FOTO 

Figura 1 – Mostra realizada na escola parceira 

 

Legenda: Acadêmica extensionista apresentando suas maquetes e material de apoio sobre a formação de solos 

para alunos do Colégio Estadual Maestro Bento Mossurunga. Fonte: os autores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização do projeto nas escolas contribuiu com a formação docente dos 

graduandos extensionistas pois trouxe benefícios como: exercício da docência; prática da 

transposição didática de conteúdo; percepções da organização escolar; introdução ao ambiente 

escolar; e a prática das teorias aprendidos na universidade. Os públicos-alvo foram 

beneficiados pelos conhecimentos transmitidos de modos que despertaram interesse e uma 

reflexão crítica sobre as suas atitudes perante o ambiente a nível pessoal, e na realidade do 

município e de modo global.  

APOIO 

Sem movimentação de recursos financeiros institucionais. 
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