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Resumo 

O lago de olarias é uma das principais obras que vem 

sendo realizada na cidade de Ponta Grossa com o 

objetivo de proporcionar a seus moradores um espaço 

de lazer e contemplação. Assim, utilizar esse espaço 

para a realização de projetos de educação ambiental 

pode contribuir para maior engajamento da população 

em sua conservação e melhoria. Para isso, foi realizada 

uma oficina utilizando-se um Índice de Qualidade de 

Água (IQA) didático com alunos do ensino médio. A 

oficina foi desenvolvida utilizando a plataforma Meet. 

Foram utilizados vídeos do lago e construído um IQA 

didático por parte dos alunos. Observou-se que, no 

geral, os alunos puderam compreender 

significativamente os conceitos apresentados e que, com 

certeza, esse trabalho foi de grande importância em 

suas perspectivas com relação ao meio ambiente. 

Introdução  

A Educação Ambiental (EA) vem de uma necessidade 

de uma reparação sobre o ambiente, nos traz uma nova 

forma de ler a realidade e de como agir sobre ela. Dessa 

forma surgem novas propostas educativas, novas visões 

de mundo. (MACHADO et al., 2010). Temas ambientais 

locais podem estimular o estudante a compreender 

assuntos específicos, como, por exemplo, 

conhecimentos científicos, aplicados à sua realidade, o 

que possibilita o desenvolvimento de ações concretas de 

mudanças na comunidade em que vive (PINHEIRO; 

MATOS; BAZZO, 2007). Assim, esse trabalho teve como 

objetivo realizar um projeto de educação ambiental 

utilizando um IQA didático e tendo como tema de estudo 

o lago de olarias de Ponta Grossa/PR. 

Material e Métodos 

Na busca de conhecer quais eram os conhecimentos 

prévios dos alunos sobre o tema foi aplicado um 

questionário inicial. Após a análise das respostas dos 

alunos, foram preparados planos de aula com a 

utilização de diferentes referencias. Para esse trabalho 

foi utilizando o IQA didático proposto por Campos, et al., 

2011. Devido ao cenário de isolamento social, a 

metodologia precisou ser adequada ao modelo online, 

para que se pudesse dar prosseguimento com as aulas 

e as análises do lago. Sendo assim, foram feitos 

registros fotográficos e em vídeo, além de coletas de 

amostras de água em diferentes pontos do lago, para 

que os alunos pudessem realizar as análises por vídeo-

chamada. Ao final da oficina, foi realizado um 

questionário de avaliação. 

Resultados e Discussão 

Effeting, et al., 2007, mostra em um de seus trabalhos a 

importância de projetos como esse, pois conhecendo o 

local onde vivemos, podemos ter mais cuidados com a 

natureza, o que ajuda a melhorar a vida. O Projeto de 

Educação Ambiental na Escola oportuniza a aplicação e 

continuidade dessa prática, permitindo mudanças de 

hábitos. Dessa forma, é possível entregar aos alunos 

uma visão mais crítica sobre o ambiente. Pode-se notar 

que todos os alunos já possuem noção da importância 

de projetos ambientais dentro do ambiente escolar. 

Entretanto, observa-se a relação direta que é feita entre 

uma água de qualidade e a potabilidade da mesma. 

Desde o princípio objetivou-se em relação ao IQA a 

clareza de que o conceito de “qualidade da água” não 

estivesse vinculado unicamente ao conceito de 

potabilidade, e assim foi feito. Verifica-se nas respostas 

dadas pelas alunas que puderam compreender que uma 

água de qualidade está diretamente relacionada ao uso 

que dela se faz. Mais do que apenas uma 

conscientização ambiental, passou-se o ensinamento de 

uma visão técnica sobre o meio ambiente. 

Conclusão ou Conclusões 

No decorrer das aulas as alunas demonstraram grande 

curiosidade e interesse em tudo que foi ensinado, 

fazendo várias perguntas e estando atentas a todo 

momento. Unindo essas observações e as respostas das 

perguntas ao final do projeto, pode-se concluir que as 

alunas puderam compreender todos os conceitos 

abordados e a ideia de olhar crítico sobre a importância 

da educação ambiental e qualidade de água, assim 

como a preservação de espaços como o lago de olarias. 
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