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A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Veralúcia Oliveira de Sousa1, Rejaneide Alves Maciel2, Alline Lustosa Mascarenhas 
Pessôa3, Michelli Ferreira dos Santos4, Adriana Márcia Ferreira de Carvalho5 

 

Resumo 

É essencial a importância de sensibilizar os seres humanos para que os mesmos 
ajam de modo responsável e com consciência, conservando assim o ambiente 
saudável no presente e para o futuro. Sabemos que educação ambiental é o 
processo por meio do qual o indivíduo constroem valores, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 
forma no qual o homem vem utilizando os recursos naturais, que na maioria das 
vezes é de maneira inadequada, se fazem necessário uma conscientização 
ambiental, sobretudo por parte dos educadores, uma vez que eles têm grande peso 
na formação dos seus alunos que se tornarão cidadãos. A metodologia usada trata-
se de uma abordagem qualitativa, pois visa analisar a percepção dos alunos da 
escola municipal São José situado no povoado Contrato zona rural município de 
Monte Alegre-PI, sobre conscientização ambiental. A realização deste trabalho foi 
realizada através de palestra, cartazes e aplicação de questionário com a 
participação direta dos alunos das turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 
tendo um momento para cada etapa. Por meio de análise pode se perceber que 
muitas dificuldades são encontradas pelos educadores em tornar possível que os 
alunos percebam que preservar a natureza é dever de todos. Percebe-se que os 
alunos de uma forma ampla têm apenas uma leve percepção do que é Meio 
Ambiente, sem ter um conhecimento, mais específico da importância do mesmo em 
suas vidas. Entretanto é importante que estes possam tomar consciência acerca do 
que acontece e o que podem fazer para preservar o meio ambiente, e saibam 
transmitir tal conhecimento para a sociedade.Sendo assim, este estudo procura 
analisar as questões ambientais e educação ambiental desenvolvida nas escolas, 
discutindo sua importância e compreendendo as principais dificuldades e desafios 
enfrentados pelos alunos no Ensino Fundamental, uma vez que os alunos deste nível 
são bastante curiosos e abertos ao conhecimento. Em um mundo bastante 
conturbado, no qual vivemos atualmente, em virtude da  
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A IMPORTÂNCIA DA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALUNOS DO 6º 
ANO SOBRE OS PREJUIZOS DO DESMATAMENTO PARA O MEIO AMBIENTE 

 

Edinéia de Oliveira Gomes¹*; Alline Lustosa Mascarenhas Pessôa
2
; João Marcelo de 

Castro e Sousa
3
 

 
Resumo 

 
O presente estudo trata da importância da conscientização ambiental dos discentes 

sobre os prejuízos do desmatamento. Devido a tantos problemas ambientais é de 

extrema necessidade a conscientização ambiental na vida do ser humano, e isto 

faz com que cada vez mais seja necessário que as instituições de ensino criem 

alternativas que busquem a motivação, adequação  e  o  interesse  do  aluno  para  

o  mesmo desenvolva essa consciência. Para tanto, elencou-se como objetivo geral 

analisar a importância da conscientização ambiental para os alunos do 6º ano do 

ensino fundamental sobre os prejuízos causados pelo desmatamento. A 

metodologia usada é de natureza qualitativa do tipo campo, sendo a pesquisa 

realizada  em uma escola municipal localizada na cidade de Monte Alegre do 

Piauí. Constou de um questionário aplicado a docentes e discentes da referida 

escola.  Os resultados mostraram que a escola analisada dificilmente desenvolve 

atividades voltadas para educação ambiental dos alunos, porém quando ocorre é 

apenas através de aulas teóricas, ou seja, os alunos da referida instituição não 

desenvolvem atividades práticas relacionadas as questões ambientais. Portanto a 

partir deste trabalho torna-se claro que a importância do planejamento de ensino, 

valorizando a educação ambiental, como ciência sustentável, assim devendo estar 

presente integradamente nas atividades escolares. O professor como já foi 

mencionado, tem um papel fundamental de coordenar o processo de ensino e 

aprendizagem da sua classe. Mas para isso ele precisa ter claro quais são as 

intenções educativas que presidem esta ou aquela atividade proposta, na verdade 

ele precisa saber que atitudes, habilidades, conceitos, salientando os tópicos de 

cunho ambiental, esperando que seus alunos desenvolvam a consciência 

ambiental. 
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A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA AMBIENTAL CONTEMPORÂNEA 
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                                                                   Resumo 

 

A sociedade depara-se com um sério problema ambiental, causada pelas atitudes 

humanas que degradam o meio ambiente prejudicando sua preservação, e  

com isso surge o que o filósofo Hans Jonas fala em vácuo ético, que é a 

ausência de ética. O objetivo do trabalho é expor a importância da ética ambiental 

para contornar a crise que o meio ambiente vive, despertando a conservação da 

natureza na sociedade contemporânea. A metodologia abordada é de cunho 

teórico e bibliográfico, acerca de artigos sobre o assunto. Os resultados do uso de 

uma eficaz ética ambiental refletem-se em uma harmônica relação entre o 

homem e a natureza e uma consequente preservação da mesma tanto para os 

que aqui estão como para as gerações futuras. Com a ética ambiental aprende-

se sobre como tratar a natureza, respeitando e valorizando os seus recursos 

naturais. 
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A IMPORTÂNCIA DE CONSCIENTIZAR OS ALUNOS DO 9ºANO De UMA 
ESCOLA MUNICIPAL SOBRE OS PERIGOS DO CONSUMO DE DROGAS NA 

ADOLESCÊNCIA 
 

Leila Ferré de Matos1*; Rejaneide Alves Maciel2; Leyde Nayane Nunes Santos 

Silva3 

 

Resumo 

 

A conscientização é uma das alternativas mais importantes quando se refere ao uso 

de drogas entre os adolescentes e desenvolver esta consciência é o primeiro passo 

para formar cidadãos conscientes. Dessa forma este trabalho objetivou desenvolver 

ações educativas junto aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em uma escola 

pública municipal sobre o perigo que o uso de drogas acarreta atualmente na escola. 

Para a produção de dados foram aplicados questionários para 25 alunos do sexo 

masculino e feminino, do 9º ano escolar da Escola Municipal, na cidade de Monte 

Alegre do Piauí. Foi demonstrada a importância de se trabalhar com os alunos o 

esclarecimento quanto aos perigos do uso das drogas por meio da prevenção de 

ocorrência de atos infracionais por meio do combate ao uso de drogas ilícitas. Foi 

elaborado um questionário que visou à avaliação do conhecimento prévio dos alunos 

referente ao tema abordado.  Pode- se constatar através dos resultados obtidos que 

75% dos adolescentes já tiveram seu primeiro contato com algum tipo de droga, onde 

a mais comum entre elas foi o álcool e a maconha. Diante dos dados foi possível 

concluir que esta é uma fase bastante turbulenta para os adolescentes e a 

conscientização continua sendo o melhor caminho e que os pais precisam ter a 

coragem suficiente para assumir e participar de forma necessária da vida escolar de 

seus filhos.  A boa vontade e simplicidade pode ser ainda a chave para uma 

aproximação entre família e a escola na prevenção ao uso de drogas. Para isso a 

escola e a família devem rever sua função social e organizacional para que 

estabeleçam uma parceria onde a participação dos pais seja real. Além do diálogo e 

compromisso, ambas as partes necessitam ser grandes e fiéis companheiros nessa 

nobre caminhada de informações conjuntas. 
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ABORDAGEM DA TEMÁTICA QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA PARA 
CONSUMO EM ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI-PI 

 

Juliana Araújo Brito1; Ana Paula dos Santos Correia Lima da Silva2* 

 

Resumo 

    

A água para o consumo humano exige altos padrões de qualidade a fim de controlar 

a transmissão de doenças. Nas escolas, a água é utilizada no preparo de refeições e 

na higienização de utensílios em contato com os alimentos. O presente estudo teve 

como objetivo analisar o conhecimento dos alunos quanto à temática: qualidade de 

água utilizada para consumo em escolas públicas do município de Canto do Buriti-PI, 

despertando a importância de que a água é vida, mas se estiver contaminada pode 

causar doenças, trazendo riscos a sua condição de existência. Para isso foi 

conduzido um estudo transversal em 03 (três) escolas localizadas município de Canto 

do Buriti-PI com um total de 121 alunos do turno da tarde. Foi utilizado um 

questionário constituído de 10 questões prévias discutindo conceitos básicos sobre o 

componente fundamental a vida, a água. Assim pudemos observar um grande 

comprometimento por parte dos alunos entrevistados em dar sua opinião sobre os 

problemas relacionados à qualidade da água utilizada para consumo, e ainda que 

seja um recurso finito precisamos ter um consumo consciente desse nosso bem 

precioso. Assim, conclui-se que é prioritário que se estabeleçam rotinas para o 

monitoramento da potabilidade da água e manutenção dos reservatórios, para que se 

possa fornecer água de qualidade à comunidade escolar. 
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ANÁLISE DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS NA CONSTRUÇÃO DA 
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL PARA O CONTROLE E COMBATE DA DENGUE 

 

Maria do Carmo Monteiro da Silva1*; Joilane Alves Pereira Freire2 
 

Resumo 
A dengue é uma arbovirose transmitida principalmente pela picada do mosquito 
Aedes aegypti. É preciso evitar essa evolução desfavorável; com diagnóstico e 
instituição de tratamento adequado (DIAS et al., 2010). O objetivo fundamental deste 
estudo foi investigar o conhecimento e as concepções de ações dos agentes de 
combate às endemias na construção de uma consciência ambiental, para que a 
população atue conjuntamente no controle e combate a dengue. A pesquisa foi 
realizada, tendo como sujeitos pesquisados alguns agentes de endemias da região 
de Valença do Piauí. A amostra foi constituída por 12 agentes de endemia que foram 
entrevistados por intermédio de um questionário com perguntas estruturas, 
necessárias para avaliar o conhecimento das ações desses agentes junto à 
população para que haja uma consciência ambiental, no controle e combate à 
dengue. Ao questionar os agentes de endemias sobre os focos do mosquito da 
dengue nas residências, 2% afirmaram encontrar às vezes, 4% disseram que 
encontram sim foco do mosquito da dengue nas residências e 94% dos agentes 
afirmaram que encontram com muita frequência foco do mosquito da dengue nas 
residências. Diante dos dados coletados ressalta-se que segundo o autor Donalisio, 
(1999), os focos de mosquitos da dengue são comumente encontrados em 
residências, nas quais a água limpa fica parada. O que demonstra a importância do 
papel desenvolvido pelos agentes, para a eliminação dos focos do mosquito da 
dengue, a fim de informar aos moradores sobre a necessidade de residências e 
quintal limpos para a inexistência de focos de mosquitos Aedes. A pesquisa realizada 
com os agentes de endemias da cidade de Valença do Piauí mostrou a relevância do 
trabalho realizado por estes profissionais no combate ao mosquito. Foi possível 
perceber que os mesmos desenvolvem ações precisas e urgentes no sentido não só 
de eliminar os focos do mosquito, mas buscando conscientizar a população, para que 
a mesma faça sua parte, limpando o quintal, evitando o acúmulo de água limpa 
parada, trocando diariamente a água dos animais domésticos, mantendo os 
recipientes com água bem tampada, entre outras ações. Em suma, com ações 
conjuntas com outros profissionais os agentes de endemias poderão melhorar ainda 
mais o trabalho realizado no combate ao foco do mosquito da dengue, além de 
conscientizar os moradores sobre sua contribuição valiosa neste processo de 
eliminação dos focos e criadouros, favorecendo assim melhor qualidade de vida à 
toda população. 
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AS IMPLICAÇÕES DO USO DE BEBIDAS ALCOOLICAS POR ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO DE REVISÃO 

 

Cleciane da Silva Romano1*; Maria dos Remédios Mendes de Brito2 

 
Resumo 

 
Os estudantes do ensino médio caracterizam-se por uma fase de transição para 

avida adulta e por vários motivos ficam suscetíveis ao uso de bebidas alcoólicas. 

Entre os múltiplos problemas que o álcool causa observa-se a perda da memoria 

devido à diminuição da atividade cerebral e demora na recuperação deste órgão 

decorrente aos danos causados pelo uso de etanol. O consumo de bebida alcoólica 

afeta diferente áreas: familiar, legal, financeira e médicas. O aluno compromete sua 

criatividade com consequente reflexo no rendimento escolar. Foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre as causas e consequências do uso de bebidas 

alcoólicas pelos jovens e a realização de palestra com estudantes de ensino médio 

suscetível ao álcool. Utilizados materiais como recursos multimídia, Datashow folhas 

de A4 impressas, notebook e programas como Power Point, Word, Excel. É 

fundamental a participação da família e da escola na conscientização dos jovens, 

pois estes se tornam menos suscetíveis ao consumo do álcool, sabendo dos seus 

malefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. O tema saúde trabalhado no ensino 

fundamental e continuando seu reforço no ensino médio deve incluir conteúdos de 

interesse de saúde publica, por exemplo, o alcoolismo por ter um nível alto de 

influencia na vida dos indivíduos e ser prejudicial à saúde, deve ser constante tema 

de diálogo, a fim de que se tenha uma vida saudável e digna. 
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ALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO PÚBLICO 
SOBRE O TEMA BIOÉTICA E REPRODUÇÃO HUMANA in vitro COMO 

ABORDAGEM NO ENSINO DE GENÉTICA 
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Mendes de Brito3 

 

Resumo 

 
Tendo em vista que muitos casais não conseguem ter seus filhos pelo meio natural, 

para combater a esterilidade e a infertilidade tanto masculina quanto feminina, a 

biotecnologia trouxe várias soluções nesta área. Entre essas soluções encontramos a 

técnica de reprodução humana assistida a fertilização in vitro, mais comumente 

conhecida como bebê de proveta. No presente trabalho, procura-se trazer um breve 

histórico da técnica, bem como, os problemas gerados em face da FIV destacando-se 

o destino dos embriões excedentes criopreservados em laboratório e a suposta 

ausência de legislação para sua proteção jurídica. A polêmica que envolve o tema 

está concentrada ao início da vida, de quando esta se inicia, se desde sua concepção 

ou conforme as fases de seu desenvolvimento. Existem correntes doutrinárias que 

discorrem sobre o assunto dentre elas encontra-se a conceptiva e a 

desenvolvimentista. Pretende-se trazer os conceitos e argumentos de autores que 

apresentam opinião favorável e daqueles que se manifestam contra a utilização de 

embriões humanos. Por fim, buscar-se-á na Constituição de 1988, com base no 

fundamento do Estado Democrático de Direito elencado no art. 1º, III, a dignidade da 

pessoa humana; no princípio de prevalência dos direitos humanos que rege as 

relações internacionais da República Federativa do Brasil, art. 4º, II e no direito à 

vida, direito e garantia fundamental, art. 5º, caput, da carta magna o subsídio pronto e 

suficiente para proteção do embrião humano. O trabalho irá analisar o 

desenvolvimento de alunos da 3º série do ensino médio público sobre o ensino da 

genética em sala de aula. Abordamos as questões relacionadas ao casal, ao embrião 

e ao nascituro, considerando também o ensino da genética no século XXI no ensino 

médio público na cidade de Magalhães de Almeida no estado do Maranhão. 
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Resumo 
 

O consumo de drogas é apontado como uma das principais preocupações da 

sociedade e a escola tem sido considerada um espaço privilegiado para o 

desenvolvimento da prevenção e a promoção da saúde. Todavia, a adolescência 

precisa ser compreendida além de uma fase cronológica do desenvolvimento 

humano, mas, também, entender o adolescente como protagonista na construção de 

um processo de vida pessoal e coletivo. Considerar tanto seus saberes e 

representações sociais quanto os fatores que interferem na implementação de ações 

educativas pode qualificar projetos e programas de prevenção ao consumo de drogas 

a ser desenvolvidas nas escolas. O objetivo desde artigo foi realizar um levantamento 

sobre o seguinte tema: drogas: oportunidade para a violência, desafio para a gestão 

escolar. Sendo assim, a estratégia metodológica adotada para o alcance do objetivo 

proposto foi á revisão de literaturas realizadas através das bases de dados virtuais, 

especificamente Google Acadêmico. Considerando que a família e a escola são os 

principais núcleos para se investir na prevenção do uso de drogas na adolescência, 

pois constituem os pilares do crescimento e desenvolvimento das crianças e 

adolescentes. Através desta pesquisa verificou-se que os jovens constituem grupo 

vulnerável as drogas, devido à fase característica de transformação pela qual estão 

passando. Portanto, deve-se trabalhar a prevenção ao uso de drogas em idades 

precoces. A adolescência precisa ser compreendida além de uma fase cronológica 

do desenvolvimento humano, mas, também, entender o adolescente como 

protagonista na construção de um processo de vida pessoal e coletivo.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO AMBIENTE ESCOLAR: PRESERVAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO 

 
Maria do Socorro dos Santos Pereira¹*; Sandra Maria Mendes de Moura Dantas² 

 

Resumo 

  
A Educação Ambiental (EA) no contexto escolar é o foco deste estudo, justificado 

pela urgência da efetivação de mecanismos que deem ênfase ao trabalho escolar. A 

linha de tempo perpassada pela EA é apresentada aqui, com o intuito de torná-la 

mais evidente nas discussões gerais sobre cuidados com o meio ambiente, 

enfatizando a sensibilização de todos quanto a formação de conceitos e posturas, 

que retratem consciência e responsabilidade nas ações humanas relativas a este 

ambiente. Traz ainda uma reflexão sobre a EA formal, quanto a seus caminhos legais 

e pedagógicos, os quais foram traçados objetivando a inserção desta nas instituições 

educacionais, para assim, dar maior viabilidade de efetivação do ensino desta área 

nas escolas. O estudo discorre ainda sobre as limitações para o desenvolvimento 

eficaz da EA escolar, ressaltando-se que o caráter isolado que a ela se atribui, 

impede que se exponha a amplitude que a EA encerra. O texto enfatiza a eficácia no 

trato da EA, o qual se respalda, sobretudo, na abordagem interdisciplinar. Os 

programas e propostas em nível de Brasil aparecem como forma de situar o leitor no 

trajeto da EA, no que diz respeito às diretrizes gerais da área e ao norteamento que 

intui esclarecer que a mesma é ampla e complexa, devendo ser tratada como tal, 

para que os objetivos previstos nos tratados, leis e propostas pedagógicas, sejam 

plenamente alcançados. Assim, essa pesquisa evidenciou a realidade vivenciada 

pelas escolas no tocante ao desenvolvimento de atividades voltadas para Educação 

Ambiental. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA REALIDADE NO ÂMBITO SOCIAL 

 
Mirtes da Silva Andrade¹*; Eullaysa Nascimento Saboia² 

Resumo 

 Os efeitos antrópicos relativos a atividade humana tais como: transporte 

comercialização e serviços, ocorridos em países emergentes incidem diretamente 

nos biomas prejudicando os mesmos pois a sensibilização do ser humano por meio 

de práticas e posturas adequadas ao meio em que vivemos educação ambiental, 

seria a solução. Com isso justifica-se a importância do desenvolvimento desse 

trabalho, pois com ele podemos inserir na escola e demonstrar para os alunos a 

importância do meio ambiente. Ao trabalhar com um projeto voltado para o meio 

ambiente o principal desafio é incentivar as pessoas a se reconhecerem capazes de 

tomar atitudes significativas e progressistas que poderão mudar o futuro da 

sociedade. O objetivo geral dessa pesquisa foi avaliar o nível de compreensão da 

educação ambiental dos alunos, conhecimento do bioma local. O trabalho foi 

realizado no dia 25/05/2016 em uma Unidade Escolar localizada no município de 

Canto do Buriti-Piauí, região sul do Estado. O estudo foi executado com 200 alunos 

nos turnos manhã e tarde do Ensino Fundamental Maior. Inicialmente foi realizada 

uma micro aula na qual enfatizava a importância da preservação dos recursos 

ambientais no planeta, depois foi aplicado um questionário aos alunos para avaliar o 

nível de consciência ambiental dos alunos. A micro aula mostrou-se ser muito 

proveitosa para o aprendizado dos alunos, pois em todas as questões a porcentagem 

de acertos dos alunos foi maior, com casos de até 100% de acerto.  Isso demonstra 

que pequenas iniciativas que abordem o tema meio ambiente e que demonstrem a 

riqueza do ambiente a qual estão inseridos já aproxima os alunos de valores 

importantes, levando a uma melhoria de comportamento deles com o meio ambiente 

e fazendo com que esses alunos passem aos familiares e amigos a importância de 

conservar a natureza. Para que atitudes que conservem o meio ambiente, e 

promovam o desenvolvimento sustentável sejam frequentes na população é preciso 

que a escola e os educadores sejam comprometidos e contribuam para a formação 

de cidadãos comprometidos, com ações voltadas para desenvolver a consciência.  
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HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BOCAINA-PI E ATUAL 
ESTADO 

 

Benício Silva Dias¹*; Maria Daíze Fontes da Silva¹; Marcos Renê da Costa Marinho¹; 

Claudene Araújo de Sousa²; Eliesé Idalino Rodrigues3 

 

Resumo 

No semiárido, é comum a construção de barragens de represamento de água. Como 

exemplo local, para a região de Inhuma-PI, há o barramento do rio Guaribas, em cujo 

leito foi construída a barragem de Bocaina. O objetivo principal deste trabalho foi 

fazer um levantamento histórico da construção dessa barragem, por meio de 

pesquisas bibliográficas, traçando um paralelo com os dias atuais, por meio de 

trabalhos acadêmicos desenvolvidos acerca da bacia do rio Guaribas e de 

observações diretas. No ano de 1960, ocorreu um desastre no município de Picos, 

com grande inundação, se repetindo na década de 1970. Então, foram tomadas 

providências para evitar os danos à cidade de Picos. Nesse período, de 1970-1984, 

foi construída a 2ª passagem do rio Guaribas, que ajudou a diminuir o volume das 

águas na cidade, e também a construção da Barragem no leito do rio, em Bocaina, 

que durou de 1981 a março de 1985. Outras finalidades da obra foram o 

abastecimento de água, a regularização e perenização do rio Guaribas e a irrigação 

(3º BEC, 2015). Hoje, a barragem é utilizada também para criação de peixes e lazer. 

Ao realizar visitas à barragem, foi possível perceber atualmente a construção de uma 

adutora. Essa adutora vai levar água das barragens de Bocaina e Piaus para sete 

municípios da região, beneficiando cerca de 120 mil moradores. Os níveis de água na 

barragem estão cada vez mais baixos; em outubro de 2014, esteve com apenas 24 

milhões de m³ de água dos 106 milhões m³ de capacidade total. Foi possível ter uma 

boa ideia de como surgiu a barragem de Bocaina e de como ela e o que sobrou do rio 

Guaribas são manejados atualmente. Os maiores obstáculos foram justamente na 

recuperação desse histórico da barragem, uma vez que praticamente não se tem 

documentos falando desse período, ou não são tão facilmente disponibilizados. 
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IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A PREVENÇÃO DA 

POLUIÇÃO DO SOLO PELO LIXO URBANO  

 
Álison Rodrigues dos Santos1*; Rejaneide Alves Maciel2; Michelli Ferreira de 

Sousa3; Adriana Márcia Ferreira de Carvalho4 

 

Resumo 

O meio ambiente tem sido a grande preocupação de todas as comunidades do nosso 

planeta nas últimas décadas, seja pelas mudanças provocadas pela ação do homem 

na natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações. A disposição 

inadequada do lixo urbano e dos resíduos sólidos industriais e agrícolas resulta na 

poluição dos solos. Este trabalho teve como objetivo analisar a importância da 

educação ambiental no Ensino Fundamental da Escola Municipal Átila Freitas Lira, 

visando a redução da poluição do solo acarretado pelo lixo urbano no município de 

Monte Alegre do Piauí – PI. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo revisão 

bibliográfica com abordagem qualitativa acrescida de questionários. O referido estudo 

teve como amostragem 50 alunos da referida escola, dentre os quais se submeteram 

a responder o questionário sobre a temática. Mediante os resultados, percebeu-se 

que os participantes têm consciência sobre a importância da preservação ambiental, 

sobretudo com relação à disposição dos resíduos sólidos no município. Todos os 

alunos em, pelo menos, uma questão, demonstraram preocupação com os prejuízos 

causados pelo acúmulo de resíduos sólidos a céu aberto e a desvantagem na não 

adoção de medidas práticas para reduzir tais resíduos no perímetro urbano. Portanto, 

pôde-se inferir que os alunos do Ensino Fundamental são conscientes de que cada 

cidadão deva contribuir para a diminuição dos resíduos sólidos de modo a deixar 

para as gerações futuras um meio ambiente saudável. 
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JOGO DIDÁTICO COMO UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

Maria Ediélia da Frota Vieira¹*; Sandra Maria Mendes de Moura Dantas² 

 

Resumo 
 

A utilização de jogos lúdicos como alternativa didática para o ensino e 
aprendizagem de Biologia, tem sido um grande aliado para os professores em 
tempos  de  exigências  de  novas  propostas  de  ensino.  O  jogo  didático  aqui 
proposto é uma deliciosa busca pelo entendimento de temas complexos de 
citologia. Assim, este estudo objetivou propor, aplicar e verificar a eficácia de um 
jogo de tabuleiro, que fosse de fácil confecção e utilização, além de ser de baixo 
custo.  Os resultados  mostraram que  o  dinamismo  trazido por essa  prática é 
fundamental, pois por promover a interatividade, faz com que o aluno seja 
colocado no processo como sujeito da ação, saindo daquela posição de mero 
expectador.  Nesse  contexto,  o  aluno  aumenta  o  interesse  pela  Biologia,  ao 
mesmo tempo em que tem a escola como um ambiente agradável. Dessa forma, 
é bastante salutar e recomendável utilizar essa metodologia como um 
complemento, pois, sendo uma atividade economicamente viável, pode ser 
utilizada pelas escolas públicas. Entretanto, vale ressaltar que o professor deverá 
ter objetivos claros quando da utilização da atividade, para que seja um 
complemento ao ensino e não uma substituição ao método tradicional. 
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JOGOS LÚDICOS NO ENSINO APRENDIZAGEM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Daiane Cristina Pereira Rufino¹*; Isis Gomes de Brito Souza² 
 

Resumo 
 

A Educação Ambiental é um assunto muito importante e deve ser inserido no meio 
escolar de modo que todos intendam a importância da preservação ambiental e 
contribuam para tal. Este estudo tem como objetivo principal apresentar atividades 
lúdicas como uma forma alternativa de se trabalhar o tema educação ambiental com 
alunos do 6° ano do ensino Fundamental II da Unidade Escolar João de Sousa Leal, 
além de analisar a percepção ambiental presente nestes alunos, contribuir para um 
maior entrosamento e cooperação entre eles através dos jogos lúdicos e 
conscientizar esses alunos a respeito da importância da preservação do meio 
ambiente, pois quando se fala em um tema tão importante como é a preservação do 
meio ambiente é essencial que se tenha uma forma mais descontraída de se abordar 
esse público. A metodologia desse trabalho consistiu primeiramente na aplicação de 
um questionário onde foi questionado a importância do meio ambiente nas vidas 
desses alunos e algumas questões sobre educação ambiental em um segundo 
momento foram aplicados dois jogos lúdicos e depois foi aplicado o questionário 
aplicado novamente e verificou-se  o quão houve de melhoria no acerto das questões 
abordadas. Os resultados e observações evidenciam que os jogos lúdicos são 
instrumentos bem importantes como um auxílio no ensino aprendizagem 
evidenciando os comportamentos de cooperação, interação, entusiasmo e 
participação. Concluindo então que a apresentação de jogos lúdicos auxilia o 
professor a repassar a importância do estudo ambiental de forma mais descontraída 
e atraindo mais a atenção desse aluno fazendo que ele participe da aula. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Jogos Lúdicos. Ensino-Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Piauí / 
Universidade Aberta do Brasil, Polo de Apoio Presencial de Inhuma – PI.  
²Professor do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, Campus Ministro 
Petrônio Portella, Centro de Educação Aberta e a Distância, Teresina – PI.  
*E-mail: daianerufino1@gmail.com 

mailto:daianerufino1@gmail.com


 

I Mostra Científica de Biologia & Ciências da Natureza - 2016 

Universidade Federal do Piauí – UFPI 

Centro de Educação Aberta e a Distância – CEAD 

Licenciatura em Ciências Biológicas/EaD 

 

 

 

 

 

NOÇÕES EM MICROBIOLOGIA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

Natália Rêis Cunha1*; Ana Cláudia das Chagas Rodrigues1; Benicio de Sousa 

Dias1; Polyanna Araújo Alves Bacelar2 

 
Resumo 

A Microbiologia é uma ciência que estuda os microrganismos e suas atividades, com 

os principais grupos envolvendo os protozoários, fungos, algas, bactérias e vírus. São 

causadores de diversas patologias, mas também alguns grupos são benéficos a 

outros organismos. O ensino de Ciências também se refere ao ensino de 

Microbiologia e suas metodologias. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

aprendizagem em uma aula teórica sobre Noções em Microbiologia no Ensino de 

Ciências, com o intuito de proporcionar aos alunos uma visão ampla dos 

microrganismos, bem como sua importância para a saúde humana, manutenção do 

equilíbrio ecológico e diversas aplicações comerciais. Para tal, foi ministrada uma 

aula informativa, interativa e dinâmica sobre a essa temática, com os conteúdos 

correlacionados ao cotidiano dos alunos. Foi aplicado um questionário pré-teste e um 

pós-teste para avaliar o conhecimento adquirido. As questões eram voltadas para o 

que seria microbiologia, a forma de transmissão, como evitar a contaminação e a 

importância deles. Verificou-se que os alunos possuíam um conhecimento empírico, 

mas não conseguiam correlacionar essa temática com o que é divulgado em mídia, 

sala de aula ou com o que está no cotidiano. Isso demonstrou falha quanto ao ensino 

de microbiologia. Sobre a importância dos principais grupos de microrganismos, após 

a aula os alunos aumentaram consideravelmente o percentual de acertos. Conclui-se 

que o processo educativo se torna efetivo quando é realizado com interatividade e 

dinamismo. É preciso que as metodologias utilizadas em sala de aula sejam mais 

direcionadas ao aprender fazendo, explorando o conhecimento empírico e a rotina 

diária dos alunos para que possam assimilar melhor e compreender os conteúdos 

abordados às suas realidades. 
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O LICENCIAMENTO AMBIENTAL BRASILEIRO COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO 
CONAMA Nº237/97: UMA REVISÃO DOCUMENTAL E BIBLIOGRÁFICA 

 

Juracy Tavares Junior1*; Roselis Ribeiro Barbosa Machado2  

Resumo 

 

O Licenciamento Ambiental é um instrumento de gestão instituído pela Política 
Nacional do Meio Ambiente, de utilização compartilhada entre a União e os Estados 
da federação. Objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o 
processo de concessão do Licenciamento Ambiental no Brasil com base nas 
legislações ambientais, identificando a importância de se emitir o Licenciamento 
Ambiental na implantação de um empreendimento, bem como avaliar os 
procedimentos para a concessão do Licenciamento Ambiental. A metodologia 
utilizada foi uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa de características bibliográficas cujo 
objetivo é o de analisar e criar estratégias de prevenção métodos utilizados por 
culturas diferenciadas a décadas atrás, com mesmo problema ambiental. Resultados 
e Discussão: O Licenciamento Ambiental é uma ferramenta de gestão instituída pela 
Política Nacional do Meio Ambiente, de utilização compartilhada entre a União e os 
Estados da federação. Já Licença Ambiental Segundo a Resolução do Conama 
237/1997, a Licença Ambiental é o ato da administração pública pelo qual o órgão 
ambiental competente estabelece as categorias, advertências e medidas de controle 
ambiental, detalhadas na Resolução CONAMA nº 237/97 em seu Art.8º, a Licença 
Prévia o órgão licenciador avalia a localização e a viabilidade do empreendimento, 
atestando a sua viabilidade ambiental. A Licença de Instalação autoriza o início da 
construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos e a Licença de 
Operação será concedida quando essa estiver edificada após a verificação da 
eficácia das medidas de controle ambiental. O processo de Licenciamento Ambiental 
no Brasil envolve três etapas: LP, LI e LO propondo normas de qualidade ambiental 
sustentável. Contudo, os procedimentos para a emissão do Licenciamento Ambiental 
não resta dúvida como tramites legais da Política Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA, de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
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O USO CONSCIENTE DE RECURSOS HÍDRICOS NO AMBIENTE ESCOLAR: Um 
projeto de educação ambiental em escolas municipais 

 

Maria Eliana de Carvalho Barbosa1*; Ana Paula dos S. C. Lima da Silva2; George 

Laylson da Silva Oliveira2; Joilane Alves Pereira Freire2 

 

Resumo 

 

A água é um elemento vital e deve ser preservada, garantindo a todos, o necessário 

para uma vida saudável; mas, acima de tudo, deve ser usada de forma racional, 

evitando desperdícios. Conscientização de consumo de água, incentivando o Uso 

Racional por meios de ações educativas e medidas de conscientização dos usuários 

no ambiente escolar, pois a escola é o melhor lugar para executá-lo, assim formando 

uma teia de comunicação. Foi utilizada pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, 

com aplicação um questionário semiestruturado com perguntas abertas, elaboração 

de material educativo e distribuição do mesmo em escola municipal, como forma de 

incentivar e orientar sobre o racionamento da água. Os questionários aplicados aos 

alunos de duas escolas municipais da cidade de Dom Expedito Lopes do Piauí, 

avaliou os conhecimentos dos mesmos, abordando a temática água e estimulando o 

consumo consciente de recursos hídricos e sua valorização, levando-os a refletirem 

sobre a importância da água e sua conservação, e a construção e distribuição da 

Cartilha “Tenha um pingo de consciência: economize água”, fez despertar de forma 

direta os alunos sobre importância do uso racional da água e teve resultados 

satisfatórios, com ampla participação do aluno, que foram receptivos e ficaram 

interessados no tema abordado, auxiliando-os na tomada de consciência dos demais, 

para a real situação deste recurso tão precioso e demonstrar que ações individuais 

simples trazem resultados, coletivos positivos. Ficou perceptível que os alunos 

possuem uma noção básica sobre as medidas necessárias para a conservação do 

recurso hídrico ambiental, e que a temática é tratada na escola por meio de projetos 

e enfoques nas aulas cotidianas. 
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PERCEPÇÃO DE NUTRIZES, ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE INHUMA-PI A RESPEITO DO DESMAME PRECOCE 

 

Aureluce Sousa1*; José Francisco Ribeiro2 

 

Resumo 

 

O estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado no Município de Inhuma – PI, 

no período de Agosto a Outubro de 2006, tendo por objeto de estudo “A percepção 

de nutrizes acompanhadas pelo Programa Saúde da Família do Município de Inhuma 

– PI” a respeito do desmame precoce, foram entrevistadas 15 mulheres atendidas 

pelo referido programa, com o objetivo de analisar o conhecimento destas sobre a 

amamentação nos seis primeiros meses; reconhecer as dificuldades apresentadas 

pelas nutrizes em relação a amamentação; discutir a o conhecimento dessas nutrizes 

sobre a amamentação e verificar o conhecimento dessas nutrizes acerca do 

desmame precoce. Para a coleta de dados foram repassadas previamente 

orientações quanto aos objetivos da pesquisa seguido de autorização do 

estabelecimento de saúde onde ocorreu a coleta. Os discursos foram transcritos, na 

integra pela autora do estudo e resguardado a privacidade dos sujeitos e 

posteriormente agrupados pela similaridade em categorias para melhor avaliação dos 

resultados. Os resultados obtidos constataram que o conhecimento das mulheres que 

participaram deste estudo, sobre a amamentação é um fator presente, elas enfatizam 

a importância da amamentação como algo relevante para a criança, porém realizam 

o desmame antes dos seis meses de vida da criança. 
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QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR E SUA INFLUÊNCIA NA APRENDIZAGEM 

  

David José Souza1; Ivete Mendonça2 

 

Resumo 
 

Este artigo discute a importância da qualidade da merenda escolar e sua influência 
na aprendizagem em algumas escolas da rede pública na cidade de Buriti dos Lopes-
PI. O marco de referência é, sobretudo, os estudos de Póvoa (2015), Barros (2004), 
textos baseados no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), dentre 
outros que abordam o tema da alimentação e da merenda escolar. Esses 
pressupostos teóricos são levados ao contexto da aprendizagem ter como um dos 
fatores de sucesso uma boa alimentação proveniente da merenda escolar, dando 
subsídios ao aluno aprender com um metabolismo bem alimentado. A partir de uma 
proposta educativa que valoriza a qualidade da merenda escolar como contribuinte 
para uma formação cognitiva. Esta pesquisa é de cunho qualitativo, bibliográfico e de 
campo, pois procura adquirir maior respaldo a partir de dados sobre esta temática. 
Para tanto, realizaremos um questionário com perguntas abertas aplicado aos 
gestores, coordenadores e representantes da merenda escolar. Em suma, 
acreditamos que essa pesquisa possa abrir caminhos para um importante debate 
entre aprendizagem e uma boa alimentação no espaço escolar, como forma de 
contribuir para uma melhor aprendizagem. 
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TEMÁTICA ‘PLANTAS MEDICINAIS’ NO CONTEXTO TEÓRICO-PRÁTICO DAS 

AULAS DE CIÊNCIAS EM VALENÇA DO PIAUÍ  
 

Ana Claúdia das Chagas Rodrigues1*; Natália Rêis Cunha1; Iveli Ferreira Guimarães2; 
Polyanna Araújo Alves Bacelar3 

 
Resumo 

 
O uso dos recursos naturais é intrínseco da humanidade durante sua história 

evolutiva. Dentre estes recursos, as ervas são utilizadas pelo homem desde a pré-

história para fins alimentares e medicinais, buscando as espécies vegetais mais 

apropriadas para sua alimentação ou para cura de seus males. O tema ‘Plantas 

Medicinais’ em livros didáticos é pouco explorado, deixando lacunas sobre o 

conhecimento das mesmas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a 

aplicabilidade de uma metodologia teórico-prática sobre plantas medicinais, para 

alunos do Ensino Fundamental em Valença/Piauí. Realizou-se uma aula teórico-

prática com explicações sobre a importância, ação terapêutica de cada planta e 

perigos do uso indiscriminado. Concomitante, os alunos tiveram contato manual com 

plantas coletadas na região, sendo possível analisarem texturas, odores e 

características singulares de cada uma. Aplicou-se um pré e pós-teste que tinham o 

intuito de verificar o conhecimento dos alunos sobre plantas medicinais antes e após 

a aula, respectivamente. Verificou-se que, embora os alunos não tivessem aulas 

sobre plantas medicinais, mostraram que o conhecimento empírico ainda é um dos 

meios mais informativos e usados principalmente em regiões pequenas. A maioria já 

fez uso de alguma planta para tratamento de enfermidade, porém não sabiam 

corretamente a ação terapêutica. Concluiu-se que a aula teórico-prática ajudou na 

assimilação correta das informações sobre o uso dessas plantas e a metodologia 

aplicada foi satisfatória. Desta forma, sugere-se que implementem métodos de ensino 

que agreguem o conhecimento empírico obtido no núcleo familiar à teoria e prática. 
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USO DE ATIVIDADE LÚDICA COMO RECURSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
SOBRE EXTINÇÃO DE ANIMAIS 

 

Bruna Cardoso Melo1*; Ana Paula dos Santos Correia Lima da Silva²; Maria dos 

Remédios Mendes de Brito² 

 

Resumo 

 

Extinção de espécies é o evento pelo qual ocorre o extermínio do último 

representante de uma espécie. As discussões geradas em cima do tema extinção da 

fauna brasileira levaram à precisão de uma conscientização ambiental. Para 

obtenção de resultados, foram realizadas palestras em duas escolas públicas, que 

abordaram o tema extermínio de espécies, com demonstrações através de recursos 

didáticos. O primeiro recurso lúdico aconteceu por meio da confecção de desenhos 

pelo público infantil, que incluíam principalmente a preservação da fauna. Dando 

continuidade foi aplicado um jogo de tabuleiro educativo, o tema continha alguns 

animais que estão em extinção no Estado do Piauí e as causas que levam ao 

extermínio. Dessa forma o público infantil adquiriu uma conscientização sobre a 

importância da proteção dos animais, demonstrando sensibilização e utilizando o seu 

senso crítico para a preservação da fauna.  
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VIVER COM SUSTENTABILIDADE 
 

Ingride Juliane Silva Souza1*; Alline Lustosa Mascarenhas Pessoa2; Elena Pugas dos 
Reis3; Nair Lira4 

 

Resumo 
 

A adoção de práticas sustentáveis resulta a médio e longo prazo numa nova 

perspectiva de vida para nossos sucessores e lhes garantirão a manutenção dos 

recursos naturais necessários para uma melhor qualidade de vida. O objetivo deste 

trabalho é enquadrar os indivíduos num processo ordenado, que possibilite passar 

pelas fases de desenvolvimento humano relacionados a questão ambiental, 

propiciando o aumento de conhecimento, a mudança de vários valores e o 

aperfeiçoamento de habilidades, que materializam as condições básicas para que o 

ser humano assuma atitudes e comportamentos que estejam em harmonia com o 

meio ambiente. Este estudo possui cunho cientifico acadêmico e tem por método 

tanto a pesquisa exploratória como a descritiva, buscando a transformação de 

valores da sociedade em prol do meio ambiente, como também evidenciar a 

importância destas obras como agentes de reflexão sobre a preservação ambiental. 

O desejo de viver com sustentabilidade assim como defende alguns autores, é ter 

uma vida com um avanço econômico, ecológico, e social, compreendendo a 

importância da preservação ambiental. Desse modo, critérios como desenvolvimento 

social e qualidade de vida são fundamentais para a determinação da garantia da 

vida, como a sadia condição ambiental, que por sua vez deve ser assegurada por 

meio de relações econômicas pautadas em padrões de sustentabilidade. No entanto, 

para que haja uma relação humana socialmente qualitativa, torna-se obrigatório levar 

em conta inúmeros fatores além da conscientização. Estamos vivendo tempos de 

crises, no qual requer mais atenção do ser humano em relação a natureza, pois a 

questão ambiental é um fenômeno notável próprio da sociedade contemporânea e 

que exige um rápido processo de transformação nos padrões de comportamento 

vigente na sociedade moderna e na forma como as pessoas vivem em interação com 

o meio ambiente. 
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AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO EDUCACIONAL DE BIOLOGIA DOS ESTUDANTES 
DE 1° ANO MÉDIO E MODALIDADE EJA DE UMA ESCOLA ESTADUAL DE 

COCAL/PI 
 
 

Alane de Lima Machado¹; Jaime Macedo2
 

 
 

Resumo 
 
 

O presente artigo traz um estudo sobre o currículo de aprendizado dos estudantes 

de nível médio e EJA da escola estadual de Cocal PI, de modo que pretendo 

discutir a realidade em que os mesmos estão inseridos no âmbito da educação 

que em geral nos propõe desafios e problemas a serem enfrentados. O grau de 

aprendizado do estudante visto que em qualquer modalidade de ensino ocorrem 

dificuldades de abordar e obter informações sobre determinados assuntos por 

eles nunca visto. O estudante nem sempre vai à escola somente para cumprir 

uma obrigação ou a procura de um diploma, é valido pensar que procuram o 

crescimento intelectual e sendo assim avaliar a construção do seu saber em sala. 

Neste sentido para a obtenção de resultados foi feito um estudo de caso, dentro 

de uma concepção qualitativa usando o método de procedimento, na medida em 

que retrata o perfil dos estudantes da citada escola. Para coleta de dados foi 

usado um questionário sendo composto de perguntas abertas e fechadas, sendo 

que os mesmos possuíam faixa etária diferentes variando entre 16 e 29 anos, 

Tanto no ensino médio normal como EJA. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊCIA NAS ESCOLAS 
 

 

Alane Maria dos Santos¹*; José Jaime Freitas Macedo² 
 

 

Resumo 
 

A adolescência é uma fase bastante conturbada na maioria das vezes, em razão 

das descobertas e das ideias. É uma fase do desenvolvimento humano que está 

entre infância  e  a fase  adulta.  Por ser  motivo de  preocupação,  este  estudo 

buscou compreender o significado da gravidez na adolescência e os fatores nela 

envolvidos, tendo como objetivo analisar as mudanças ocorridas no cotidiano 

familiar, social e escolar de adolescentes grávidas, bem como descrever a reação 

da família e do parceiro na descoberta da gravidez, através da investigação dos 

motivos que levaram a adolescente a engravidar precocemente, e as principais 

consequências na sua vida. Conhecer e analisar os impactos decorrentes da 

vivência  da  gravidez  com  a  vida  escolar  em  adolescentes.  A  pesquisa  foi 

realizada na escola Municipal Prof.ª Maria Tereza de Jesus Castro Teles, no 

município de Buriti dos Lopes, onde foram entrevistados seis adolescentes 

participantes da escola, sendo que todas as adolescentes encontram-se na 

condição de gestantes. Foi realizada uma pesquisa exploratória, respaldada em 

estudo bibliográfico com abordagem qualitativa e foi utilizada a técnica da 

entrevista por meio de questionário com prévia autorização dos sujeitos da 

pesquisa. O estudo evidenciou que adolescentes possuem informações 

relacionadas aos métodos contraceptivos, porém ignoram a utilização destes, 

mesmo havendo consequências. Notou-se, que há pouco diálogo entre pais e 

filhos sobre o sexo. Conclui-se que a família e a escola mostraram-se ausentes 

na orientação sexual das adolescentes; e a experiência de uma maternidade 

compromete de modo intenso a vida das mães adolescentes que a vivenciam, 

comprometendo sua escolaridade e o nível de uma melhor condição de vida, 

emprego e de salário. 
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Resumo 
 

Nas últimas décadas as pesquisas sobre o ensino de Ciências  têm aumentado, 

muitos aspectos são investigados, entre eles, como os professores vem enfrentando 

as mudanças, cada vez mais rápidas, que estão ocorrendo no ambiente escolar. 

Sabe-se que o professor de Ciências, historicamente, é exposto a vários desafios, 

como acompanhar as descobertas científicas e tecnológicas atuais e adaptar esses 

conteúdos aos alunos do ensino fundamental. Frente a tudo isso, este trabalho 

buscou analisar as práticas pedagógicas utilizadas no ensino de Ciências Naturais 

do 6º ao 9º ano de cinco escolas da rede pública municipal da cidade de Parnaíba- 

PI, com enfoque nas metodologias e formas de avaliação utilizadas atualmente 

pelos professores.   Para isso contou com a participação de 17 (dezessete) 

professores da rede pública de ensino. Todos responderam a uma entrevista, 

analisada, posteriormente, pelo método da análise de conteúdo de Bardin. Os dados 

obtidos foram tabelados, seguindo uma ordem decrescente de respostas. De modo 

geral os resultados apontaram para o uso de ferramentas mais interativas e para a 

busca  de  superação  das  barreiras  do  cotidiano  escolar,  as  quais  dificultam  o 

processo de ensino-aprendizagem, como a ausência de equipamentos e o baixo 

interesse por parte dos alunos. 
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APLICAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS NO APRENDIZADO DE GENETICA EM UMA 
ESCOLA PUBLICA ESTADUAL DE BURITI DOS LOPES-PI 

 

Ana Isa Nascimento Machado
1*

; José Jaime Freitas Macedo
2

 
 

 

O trabalho teve como objetivo a utilização de uma aula práticas sobre 
genética com alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola da 
rede estadual de Buriti dos Lopes-PI. Uma aula preparada com o intuito 
de verificar o conhecimento de genética básica de concluintes do Ensino 
Médio, tendo em vista sua importância para a alfabetização científica. 
Esse trabalho foi realizado em três etapas com um questionário aplicado 
dias antes da prática, e depois que houve a aula prática e depois a 
aplicação de um último questionário para avaliar o que os alunos 
conseguiram aprender na aula prática. Com este estudo verificou-se que 
o ensino dessa ciência ainda é considerado abstrato, sem conexão com 
fatos da realidade e distanciado da sociedade no qual os alunos estão 
inseridos, principalmente quando os tópicos abordados são da área de 
genética. Verifica-se que alguns tópicos são considerados de difícil 
entendimento gerando uma alienação por parte de um grande número de 
alunos principalmente quando os conteúdos são tecnologias e produtos 
advindos dessa área.  Portanto, este  relato  sugere  que  o  ensino  de 
biologia, seja a cada dia mais, repensado de forma coerente e 
contextualizado frente à realidade do aluno. A compreensão do ensino de 
biologia possibilita ao aluno a capacidade de assimilar, refletir, criticar e 
aprofundar seus conhecimentos em relação aos processos biológicos e a 
entender a importância dos mesmos na construção de tecnologia que 
irão gerar produtos que beneficiarão ou não a sociedade. 
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Resumo 

É cada vez mais necessário repensarmos a forma como os professores ministram 
aula e como é o meio em que os alunos estão aprendendo, a cada dia novas 
tecnologias e novos métodos estão surgindo a fim de melhorar o 
ensino/aprendizado dos alunos e docentes, este trabalho trata da observação e 
pesquisa sobre as novas formas de estudar haja visto que cada meio elege seus 
métodos.  O  grande desafio é  fazer  com que  os  professores  em sua  grande 
maioria se adaptem a estes novos meios, visto que muitos se encontram em fim 
de carreira, são altamente ocupados em outros cargos ou simplesmente não tem 
compromisso com a educação, alguns tomam as novas tecnologias como algo 
concorrente e não como aliado. Para orientar e nortear os trabalhos educacionais, 
principalmente na disciplina de biologia é preciso realizar uma pesquisa com os 
alunos que na maioria das vezes não tem seus apelos mesmo que velados por 
novos meios de ensino que façam com que eles tenham uma aprendizagem 
significativa  e  que  os  mesmos  usem  o  que  aprenderam  para  resolver  os 
problemas do seu cotidiano, que indiretamente ou diretamente reflete em outras 
disciplinas e com isso pode ocorrer um efeito dominó na aprendizagem, pois se 
uma disciplina não vai bem o desestímulo surge e o aluno passa a não aprender 
com tanta eficiência. Este trabalho caracterizou-se pela metodologia de pesquisa 
bibliográfica, documental e de campo, com tipologia de pesquisa aplicada, 
buscando a aplicação do conhecimento adquirido no cotidiano da escola e a 
busca pela mudança nos hábitos dos estudantes e dos professores. A pesquisa 
foi realizada com turma de 3º ano do ensino médio, no intuito de verificar através 
de dados como se dá a didática educacional no referido município. Foi observado 
durante  a  pesquisa  realizada  que  as  aulas  realizadas  se  dá  de  forma 
convencional e mecânica, ou seja, não contempla uma didática de prática 
participativa e inclusiva, os alunos tem anseio por aulas que sejam interessantes. 
Os  professores  devem  buscar  meios  lúdicos  e  modernos  de  ensinar  sua 
disciplina, até por que elas são vistas hoje como o "bicho papão", devido ao uso 
de uma didática inadequada para um aprendizado significativo. 
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Resumo 
 

 

O desperdício e a degradação da qualidade da gota d’água, disponível nas cidades 

do Brasil tem atingido níveis nunca imaginados. Mesmo tendo uma legislação vigente 

– Constituição Federal de 1988 e Lei Federal 9.433/97, que reforça as obrigações de 

cada indivíduo da gota d’água disponível no Brasil. Sabemos que a água potável é um 

recurso  cada  vez  mais  escasso  no  planeta,  em 2007  a  ONU  (Organização  das 

Nações Unidas) afirmou que cerca de 1,1 bilhões de pessoas em todo o mundo não 

têm acesso à água potável e estima-se que dois milhões de crianças morrem todos os 

anos pela falta dela, está cada vez mais complexo encontrar fontes de água pura, 

devido  à  poluição  e  falta  de  consciência  ambiental  da  maioria  das  pessoas.  A 

pesquisa baseou-se com o objetivo de reunir informações sobre a escassez de água 

e a dificuldade ao acesso de água potável em uma escola municipal na cidade de 

Buriti dos Lopes – Piauí, com o designo de averiguar como os alunos, professores e 

comunidade se estão se preocupando com essa temática, durante esse percurso teve 

entrega de folder, depois foi apresentado para os alunos, professores e comunidades. 

Com o método de educação continuada, foi realizado uma palestra explicativa com as 

principais temáticas abordadas: a água, importância da água, qualidade da água e os 

desperdícios, com a importância de conscientizar comunidade, etc.   Dessa forma 

permitindo que cada um se torne multiplicador de informações que visem colaborar 

para recuperação da mesma. 
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Resumo 
 
A Lagoa do Cajueiro é um sustentáculo para a economia joaquimpirense, pelo seu 

potencial de pesca de vários tipos de peixes e camarão. As atividades pesqueiras são 

desenvolvidas  para  ajudar  na  renda  familiar  da  região.  As  águas  da  Lagoa  são 

usadas também para o abastecimento da população. Uma água poluída põe em risco 

a saúde das pessoas e dos ecossistemas, reduz a disponibilidade de água potável e 

de recursos hídricos, limita a produtividade econômica e diminui as oportunidades de 

desenvolvimento. Este trabalho tem com objetivo principal conhecer e compreender as 

principais formas de contaminação e poluição da Lagoa do Cajueiro na área urbana 

de Joaquim Pires-PI, promovendo a conscientização e educação ambiental para 

formação de multiplicadores. Assim sendo, para que exista a conscientização de 

todos, fez-se necessário à realização de uma discussão entre os discentes, que 

mostrou os reais motivos que levaram a poluição da água, e quais os meios 

necessários para recuperação e preservação da mesma. Para a concretização do  

projeto,  foram confeccionados  folders  educativos,  que  continham informações 

voltadas  aos  efeitos  causados  por  contaminação  em  água  de  baixa  qualidade, 

também  citava  formas  de  como  evitar  a  contaminação  e  a  polui ção  da  água. 

Trabalhar educação ambiental e cidadania tem como foco unir a comunidade e todo 

corpo escolar, para juntos desenvolverem ações de conservação e preservação do 

meio ambiente, em especial com a questão da lagoa que tem sido agredida com o 

descaso da população. A busca pela conscientização ambiental nos leva a considerar 

a escola como a principal base para a formação de cidadãos preocupados com a 

conservação e preservação do meio ambiente, em especial com a água. Através dos 

professores, os futuros educandos serão os multiplicadores desse conhecimento 

adquirido em sala de aula. 
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Resumo 
 

 

As   aulas   teórico-práticas   são   importantes   para   o   processo   de   ensino   e 

aprendizagem, pois se complementam. Modelos didáticos feitos com materiais de 

baixo custo podem ser boas ferramentas para auxiliar a construção do conhecimento 

dos alunos. Este estudo objetivou avaliar a eficiência de uma ferramenta didática 

para o ensino de genética e os fatores de herança ligados a anemia falciforme com 

alunos do terceiro ano do ensino médio regular na cidade de Parnaíba-PI. 

Questionários (pré-teste) e (pós-teste) depois da exposição teórico-prática foram 

realizados. Os resultados revelaram a contribuição positiva do modelo no nível de 

acertos dos alunos, de 51,6% (pré-teste) para 65,6% (pós-teste). O modelo didático 

é de grande importância para melhoria do aprendizado dos alunos, devendo ser 

aplicado de forma conjugada com aulas teóricas. 
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Resumo 
 
A  água  é  de  fundamental  importância  para  a  vida  de  todas  as  espécies.  A 

ingestão de água tratada é um dos mais importantes fatores para a conservação 

da saúde. Diante desta necessidade este trabalho teve como objetivo a realização 

de análises microbiológicas das águas de bebedouros de escolas da zona urbana 

do município de Paranaíba-PI para verificar qualidade bacteriológica da água 

disponível para consumo, visto que, crianças compõem um grupo de risco para 

doenças veiculadas pela água contaminada. A pesquisa foi realizada juntamente 

com  os   responsáveis   de   cada   escola,  sendo   coletadas   amostras   de   4 

reservatórios de água proveniente de escolas realizado no período de agosto a 

setembro de 2015. De modo geral, a análise da água foi realizada e o 

abastecimento no município tem apresentado boa qualidade do ponto de vista 

bacteriológico. Todas as amostras apresentaram-se dentro das especificações 

para bactérias heterotróficas à 37 ºC em que as amostras tiveram valor <500 

UFC/mL e negativas para Coliformes Totais e para E. coli. Medidas preventivas 

devem sempre  ser  adotadas  para  prevenção  e  redução  da  morbimortalidade 

relacionada ao consumo de água contaminada. Conclui-se que as águas 

analisadas encontraram-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação 

brasileira para coliformes. 
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O ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PROPOSTO POR JOSEPH CORNELL EM 

TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA ZONA RURAL DE 
PARNAÍBA 
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Resumo 

 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é um processo de 

aprendizagem que consiste em empregar conhecimento ambiental, proporcionando 

aos  educandos  valores  sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e 

competências voltadas para conservação do meio ambiente. Este processo visa de 

modo coletivo a transformação nos educandos, propiciando um senso crítico. Nesse 

sentido o objetivo foi demonstrar a eficácia da metodologia proposta por Joseph 

Cornell a partir das experiências vivência no espaço escolar rural e compartilhar as 

experiências entre os alunos e os envolvidos a  fim de contribuir com um novo 

comportamento educacional. Para a metodologia foi aplicado um questionário 

exploratório com abordagem das metodologias aplicadas em sala de aula na 

disciplina de ciências biológica em turmas de alunos do 6º ao 9º ano e quantitativo a 

fim de medir reações, hábitos, sensações e atitudes. Assim, os resultados indicam 

que   as   metodologias   utilizadas   em  sala   de   aula   não   abordam  conteúdos 

relacionados com educação ambiental e não são utilizas outras metodologias para 

despertar o interesse do aluno sobre o tema proposto. Constatou-se que as 

metodologias aplicadas em sala de aula, não são suficientes e nem eficazes a fim 

contribuir na formação dos estudantes, sendo necessária efetivar algumas ações 

educativas junto ao corpo docente. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA PARA PROTEÇÃO DE GIRINOS 
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Resumo 
 

O Brasil é um país que possui uma diversidade biológica admiradora. O homem como 

ser racional, precisa respeitar integralmente esta riqueza insubstituível. Os girinos têm 

sofrido diretamente com as ações causadas pelo homem; um dos principais fatores 

está relacionado com o aumento da poluição, minimizando as fontes de reprodução 

destes Anfíbios da Ordem Anura. O objetivo deste trabalho foi investigar como 

educação ambiental pode funcionar para proteção de girinos. Realizou-se uma 

pesquisa exploratória transversal com uma abordagem quantitativa com 107 alunos 

do  Ensino  Fundamental  na  zona  urbana  do  Município  de  Joaquim Pires-PI.  Foi 

aplicado  um  questionário  através  de  autopreenchimento  e  de  modo  sigiloso. 

Observou-  se  em relação  ao  sexo  que  não  existe  diferença  estatisticamente  do 

conhecimento da educação ambiental  como ferramenta para proteção de girinos. 

Constatou-se que (82,25%) dos participantes possuem conhecimento sobre educação 

ambiental,  (89,72%)  possuem  conhecimento  da  importância  da  conservação  de 

sapos, (79%) afirmaram que é possível o equilíbrio entre o homem e meio ambiente 

através da sustentabilidade, (5%) desconhecem a importância dos Anuros para o 

homem e o meio ambiente, (38,31%) não sabem como poderiam trabalhar com a 

educação ambiental como forma de proteção dos girinos. Constatou-se que mesmo 

diante dos conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre o assunto em questão, ainda 

existe deficiência efetiva que precisa ser trabalhada para proteção dos girinos, por 

meio   de   elaboração   de   políticas   educacionais   por   parte   dos   governantes, 

organizações não governamentais e universidade através de programas de extensão 

e educação ambiental com intuito de diminuir agressão aos girinos e a biodiversidade. 
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Resumo 
 

A sexualidade tem grande importância no desenvolvimento e na vida psíquica das 

pessoas,  pois  independentemente  da  potencialidade  reprodutiva,  relaciona-se 

com busca do prazer, necessidade fundamental dos seres humanos. Além disso, 

a sexualidade construída ao longo da vida encontra-se necessariamente marcada 

pela história, cultura, ciência, assim como pelos os afetos e sentimentos, 

expressando-se então com singularidade em cada sujeito. A pesquisa teve por 

objetivo investigar como a família e a escola lida com a Educação Sexual dos 

adolescentes, como também identificar quais as necessidades de conhecimentos 

destes adolescentes com relação ao tema. O presente trabalho foi realizado em 

uma escola da rede pública na zona urbana no município de Buriti dos Lopes -PI. 

Teve como principal método, dois questionários, um aplicado aos discentes e 

outro destinado aos docentes, tendo como enfoque a educação sexual no 

ambiente familiar e no ambiente escolar. Os dados foram tabulados em gráficos 

ou descritos com o percentual dos resultados que evidenciaram dificuldade ou 

omissão  de  ambas  as  partes  investigadas  em abordar  com o  tema  com os 

adolescentes, sendo que a carência dessa educação foi notória principalmente na 

família. Os resultados obtidos evidenciaram dificuldade ou omissão de ambas as 

partes investigadas em abordar com o tema com os adolescentes, sendo que a 

carência dessa educação foi notória principalmente na família. Conclui-se que a 

necessidade a necessidade e a importância de discutir sobre o tema do estudo 

tanto no ambiente familiar como no ambiente escolar. 
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Resumo 
 

Os transtornos alimentares são um conjunto de doenças psiquiátricas caracterizadas 

por graves alterações no comportamento alimentar, desencadeadas principalmente 

por perdas, separações, depressão, ansiedade e, até mesmo, traumas de infância, 

como abuso sexual. O objetivo deste estudo foi investigar a prevalência de 

comportamentos alimentares anormais e os fatores de risco associados a estes 

sintomas em adolescentes do sexo feminino, estudantes do Ensino Médio na cidade 

de  Buriti  dos  Lopes,  PI.    O  estudo  incluiu  43  adolescentes  do  sexo  feminino 

estudantes da Escola Pública de Ensino Médio da cidade de Buriti dos Lopes-PI. 

Foram aplicados os questionários Eating Attitudes Test EAT-26, Body Shape 

Questionnaire BSQ, questionário próprio da pesquisa e coletados, dados de peso e 

altura, para posterior cálculo do Índice de Massa Corporal IMC. As variáveis 

categóricas foram apresentadas como frequências e percentuais e as variáveis 

contínuas como média e desvio padrão. A média de idade das participantes foi de 

16,81 anos (DP=0,92). Em relação ao estado nutricional 67,4% das estudantes 

apresentaram eutrofia segundo o IMC. Os resultados indicaram que a prevalência de 

comportamento alimentar de risco segundo o EAT-26 foi de 18,6% e a insatisfação 

corporal segundo o BSQ foi de 30,2%. Os dados sugerem a necessidade de 

conscientização da sociedade e população de risco, acerca da importância de 

comportamentos   alimentares   saudáveis   a   fim   de   evitar   danos   à   saúde   do 

adolescente, a curto e longo prazo. 
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Resumo 
 

 

O aquecimento global, as mudanças climáticas, a escassez de recursos naturais 

e a produção de resíduos, são alguns dos problemas ambientais atuais. Sob esse 

aspecto, a prática da educação ambiental (EA) nas escolas, capitaneada por 

propostas de diferentes métodos de relacionamento sustentável com o ambiente, 

pode transformar a visão do homem em relação ao seu meio. Assim, o objetivo 

deste estudo foi discutir com os docentes de Biologia; Ciências e Geografia, 

algumas de suas práticas em sala de aula, quanto a preservação e conservação 

do meio ambiente relacionada à atividade turística. Esse estudo ocorreu na escola 

Municipal Candido Athayde, e seis professores das disciplinas supracitadas, 

participaram da amostra. A obtenção dos dados se deu através de questionário 

fechado aplicado aos professores, e os resultados revelaram estes têm 

conhecimento sobre os documentos que regem a prática da educação ambiental 

e reconhecem sua importância no processo educacional, no sentido de formar 

crianças conscientes da importância do ambiente em que vivem. Os professores 

entendem que a EA é importante e que precisa efetivamente estar no cotidiano 

das escolas, ou seja, fazer parte da formação dos alunos. Nesse aspecto, os 

mestres reconhecem que algo deve ser feito no sentido de trabalhar a 

conscientização das pessoas, para que percebam a necessidade da preservação 

urgente dos recursos naturais do planeta, e que a escola tem um papel 

fundamental nesse processo. 
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COMO OS MORADORES DE BURITI DOS LOPES AGEM QUANTO AOS 

MECANISMOS DE COMBATE A DENGUE 
 

Nilton César Teixeira Aguiar¹; Sandra Maria Mendes de Moura Dantas2
 

 

 

Resumo 
 

 

A dengue é uma doença infecciosa que está presente em nossas vidas, a cada 

ano são registrados números alarmantes em todo o país, apesar de todos os 

esforços  do   governo,   as  medidas   preventivas  são  ignoradas  por  alguns 

moradores, o que acaba trazendo transtornos diversos para toda a população. 

Buriti dos Lopes também sofre com a infestação do mosquito transmissor da 

doença,  especialmente  em  períodos  chuvosos,  onde  o  índice  de  infestação 

predial é considerado alto. Este estudo teve como objetivo avaliar como a 

população da área  urbana do município de Buriti  dos Lopes, age frente aos 

mecanismos de combate à dengue, ou seja, quais são suas práticas e qual a 

relação entre os níveis de consciência destas práticas entre jovens e adultos. A 

pesquisa envolveu adultos da comunidade e jovens estudantes de escola pública 

do município, e deu-se pela aplicação de questionário. Os dados coletados foram 

analisados   gerados   gráficos   com   os   percentuais   obtidos.   Os   resultados 

mostraram, que de certa forma a população sabe que providências devem ser 

tomadas para diminuir a infestação pelo mosquito, o que demonstra que trabalho 

da secretaria de saúde no sentido de informa-los está em um nível aceitável, 

entretanto, na escola, apesar dos alunos terem confirmado que conhecem os 

principais cuidados para combater o mosquito, estes afirmaram, que nem sempre 

esses cuidados são postos em prática. Assim, a questão merece maior atenção, e 

que a escola pode ser uma importante aliada nesse processo. 
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O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM UMA COMUNIDADE ESCOLAR NA 
CIDADE DE ILHA GRANDE-PI 

 

 

Priscila Cunha dos Santos¹*; Sandra Maria Mendes de Moura Dantas² 
 

Resumo 
 

 

Plantas medicinais são vegetais que possuem substâncias com ação terapêutica 

e são utilizadas popularmente desde a antiguidade para tratar enfermidades dos 

mais diversos tipos. A utilização destas plantas se configura como uma alternativa 

ao uso de medicamentos industriais,  principalmente por parte de  pessoas de 

baixa  renda,  que  não  tem condições  financeiras  de  arcar  com a  compra  de 

remédios   de   farmácia.   Assim,   este   estudo   objetivou   identificar   qual   o 

conhecimento da comunidade escolar sobre as ervas mais usadas e a eficácia do 

uso/consumo destas. A avaliação se deu por meio de entrevistas, utilizando uma 

abordagem quantitativa a partir de um questionário fechado, aplicado a 60 alunos, 

de uma escola do município de Ilha Grande, litoral do Piauí. Os resultados 

mostraram que a automedicação com remedios caseiros, feitos  com diversas 

plantas  nativas, é  comum entre os  moradores  da  comunidade  e  o indice de 

satisfação é bastante positivo. Mostraram ainda que apesar de ser cumum a 

utilização de ervas medicinais, este só se dá diante de algum mal estar instalado 

e que para cada sintoma há um tipo de prescrição específica. Concluiu-se, 

portanto, que o uso de plantas medicinais para o tratamento de vários tipos de 

doença ainda é o principal método utilizado em Ilha Grande e que o conhecimento 

de quais plantas são medicinais, para que serve cada uma e como utilizá-las, é 

passado de pai para filho. Ficou claro também, que a planta mais usada na ilha é 

o Mastruz (Chenopodium Ambrosioides). 
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BIOSSEGURANÇA: IMPORTÂNCIA E DESAFIOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Reynaldo Rodrigues de Sousa1*; Mirna Luciano de Gois da Silva2

 

 

Resumo 
 

 

A biossegurança visa à prevenção de acidentes e adota procedimentos que evitem 

riscos das  atividades  da  biologia.  Diante  disso,  visou-se  analisar  a inclusão  do 

ensino de biossegurança nos conteúdos de Ciências, na forma de identificar os 

desafios e as perspectivas para a sua implementação no ensino Fundamental da 

Educação Básica. O estudo foi realizado através de pesquisa quanti-qualitativa com 

a utilização de um questionário semiestruturado com elementos para a identificação 

e  caracterização  dos  participantes  conforme  o  objetivo  da  pesquisa.  Os  dados 

obtidos evidenciaram a necessidade de novas reflexões sobre as transformações 

das práticas pedagógicas no ensino de ciências, estabelecendo a educação em 

biossegurança como forma de preparação dos alunos para uma atuação científica 

mais significativa, motivadora e eficaz. Além disso, mostraram que se deve haver 

uma reorientação na formação e qualificação pessoal e profissional dos professores 

para que promovam uma escola com maior interação de seus alunos com temas 

modernos e relevantes abordando novas estratégias de ensino que lhes possibilitem 

superar o modelo tradicional, até então utilizado. Portanto, a implementação do 

ensino da biossegurança no sistema educacional brasileiro constitui uma excelente 

ação estratégica para a transformação das práticas educativas na Educação Básica, 

visando principalmente contribuir para uma construção de uma aprendizagem 

significativa, promovendo ações que objetiva formar e estimular cidadãos em 

consonância com as demandas da sociedade contemporânea. 
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Resumo 
 

O  uso  de  plantas  para  fins  alimentares  e  medicinais  tem acompanhado  a  evolução 

humana. Nos últimos anos, o resgate desses conhecimentos tem merecido atenção 

especial, principalmente devido ao uso insustentável dos recursos naturais. Propôs-se 

verificar o conhecimento dos alunos do ensino fundamental de uma escola no Município 

de Cocal-Piauí sobre as formas do uso de plantas da flora local. O presente estudo é do 

tipo descritivo e exploratório sobre as formas do uso das plantas nativas, tendo como 

público alvo, alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Foi utilizado questionário, 

sendo entrevistados 20% dos alunos (48). Além disso, foi proferida uma palestra aos 

discentes sobre uso alimentar e medicinal de plantas. Das 17 espécies de plantas citadas 

nesta pesquisa, quatro delas eram conhecidas por todos os entrevistados devido serem 

plantas de fácil acesso e muito presente em toda a região de Cocal. Dentre as plantas 

pesquisadas,  a  pitanga  foi  a  menos  mencionada  (12%).  A  espécie  de  fruta  mais 

conhecida e consumida como alimento é a Guabiraba. O jatobá e a carnaúba foram 

relatados com uso medicinal. Em relação ao uso medicinal dos frutos, a mais citada foi o 

jatobá (22%) e os menos mencionados foram o jenipapo e o oiti (2%). A palestra proferida 

durante o trabalho mostrou o quanto é importante o conhecimento e as formas de uso de 

plantas medicinais em nossa vida. Desta forma é de extrema importância a publicação e 

divulgação das plantas nativas provenientes da região de Cocal-Piauí. Muitas plantas 

ainda não possuem comprovada a sua eficácia nos tratamentos dos males,  mas as 

pessoas ainda hoje fazem seu uso devido à falta de recursos ou por tradição cultural. 

Mesmo tratando-se de áreas urbanas, a utilização de plantas medicinais é recorrente. 

Este fato reafirma a importância da pesquisa etnobotânica no resgate do conhecimento 

tradicional para posterior confirmação das indicações de uso. 
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Resumo 
 

Anatomia humana é o campo da biologia que, através da dissecação e aplicação 

de outras técnicas, estuda as grandes estruturas e sistemas do corpo humano, 

revelando sua organização. O objetivo desse trabalho foi investigar as condições 

do ensino de anatomia na educação básica das escolas públicas da planície 

litorânea do Estado do Piauí. O estudo foi  constituído por 207 indivíduos de 

ambos os sexos de 4 escolas públicas do ensino fundamental e do ensino médio. 

Foi utilizado um questionário padrão baseado nos estudo de Baptista et al., 2012. 

Os dados foram analisados através do teste do qui-quadrado e teste t de Student, 

contando com auxílio o software Graph Pad Prisma versão 5.0, sendo 

considerados significantes os que apresentaram o valor de p<0,05. A investigação 

evidenciou com os resultados das tabelas que os alunos entrevistados não têm o 

conhecimento  sobre  o  estudo  de  ensino  de  anatomia  humana  nas  escolas 

públicas  onde  estudam  além  não  utilização  dos  recursos  didáticos  para  o 

processo de ensino e aprendizagem. Conclui-se que as condições do ensino de 

anatomia nos dias atuais não são adequadas, o ensino desses conteúdos deve 

ser renovado com introdução de novas metodologias de ensino e introdução de 

mais aulas práticas, mais esforços devem ser feitos para reduzir as diferenças e 

ampliar estudante acesso a abordagens interdisciplinares e modelos ao vivo, ou 

visita de laboratório de anatomia ou mesma a introdução de vídeo-aulas com 

intuito de melhorar o processo de ensino aprendizagem e com isso promover 

aprendizagem significativa. 
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Resumo 
 
 

O presente trabalho surgiu da necessidade de uma reflexão sobre o problema da 

escassez de água, como sendo um dos graves problemas ambientais discutidos 

atualmente, a questão da escassez de água tem sido bastante discutida nos 

últimos anos, não somente em países desenvolvidos, mas também em países em 

desenvolvimento. Como o Brasil está entre os países que mais desperdiça água 

tratada no mundo e esta consciência é muito importante que se tenha, porque os 

recursos não esperam para se esgotar. Este estudo teve como objetivo analisar a 

percepção dos alunos de uma escola de ensino fundamental, no município de 

Flores - PI, com o livre consentimento dos mesmos sobre o tema: Escassez de 

água foi  aplicado um questionário de dez (10) questões abertas e fechadas. 

Verificou-se após a pesquisa que existe a necessidade de um contínuo trabalho 

de educação ambiental formal no contexto escolar, visto que os discentes 

demonstraram um conhecimento superficial sobre o assunto. Sugere-se que o 

corpo docente planeje atividades pedagógicas que sensibilizem os estudantes 

para   uma   ação   cotidiana   que   possam  motivá-los   a   conhecer   melhor   a 

problemática da água e formas de conservá-la para as próximas gerações. 
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SUSTENTABILIDADE 

Amantina Fernandes Alves1*; Mailda Meneses Lima1 e Maria da Conceição Prado de 

Oliveira2
 

 

Resumo 
 

A gestão ambiental aponta caminhos para um desenvolvimento sustentável, que se 
propõe a atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo permanente 
que procura incutir uma consciência crítica sobre a problemática ambiental. A atual 
problemática ambiental revela, antes de qualquer coisa, uma crise da própria 
civilização. Sabemos que não é a natureza que se encontra em desarmonia é a 
própria sociedade. É fundamental para todo o ser humano cumprir com suas 
obrigações e cuidar bem da natureza, o desenvolvimento sustentável requer uma 
mudança considerável no comportamento da humanidade a fim de conscientizar e 
valorizar ainda os bens existentes. Para alcançar a sustentabilidade é necessário 
primeiro que  o  desenvolvimento  da  sociedade  seja  sustentável.  Assim surgiu  o 
conceito de desenvolvimento sustentável, que é definido como o desenvolvimento 
que “atende às necessidades das presentes gerações sem prejudicar o atendimento 
das  necessidades  das  gerações  futuras”.  O  presente  trabalho objetiva relatar  a 
importância do desenvolvimento sustentável como uma ferramenta fundamental, 
através   de   uma   pesquisa   bibliográfica   baseada   na   fundamentação   teórica 
pesquisada em autores pertinentes ao assunto abordado. O estudo ocorreu através 
de  revisões  bibliográficas,  que  permitiu  o  embasamento  de  ideias  acerca  do 
conteúdo abordado. A pesquisa embasou-se em alguns artigos científicos, arquivos 
do ministério do meio ambiente e livros provenientes de bibliotecas virtuais, 
publicações  em  revistas  científicas,  dissertações  e  busca  em  bases  de  dados 
virtuais em relação à gestão ambiental e meios sustentáveis, como a SCIELO. Para 
fundamentação do tema foram consultados os seguintes autores: Almeida (2012); 
Pelicione (2005); Soares et. al  (2011); Fajardo (2003);  Boff (2003) e Sorrentino 
(2004). A revisão bibliográfica deixa claro que o desenvolvimento sustentável não 
consiste apenas na busca de um novo modelo de desenvolvimento aliado à 
conservação do meio ambiente, mas sim na busca pelo desenvolvimento que seja 
ao mesmo tempo ambientalmente adequado, economicamente viável e socialmente 
justo, estes três fatores formam o triângulo da sustentabilidade. Além disso, fica 
evidente a importância de educar os cidadãos para que ajam de modo responsável e 
com sensibilidade, conservando o ambiente saudável no presente e para o futuro, 
modificando-se tanto interiormente, como pessoa, quanto nas suas relações com o 
ambiente. 
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Resumo 

 
A  prática  da  educação  ambiental  (EA)  deve  estar  presente  em todos  os  ambientes 

educacionais, sendo realizada de forma interdisciplinar para que os alunos tenham 

consciência da importância do meio ambiente.  Discutir a educação ambiental no ensino 

da  disciplina  de  Biologia  com  outras  disciplinas  do  currículo  escolar  possibilita  a 

construção de conhecimentos, promovendo a conscientização dos discentes a 

reconhecerem a necessidade de proteção ao meio ambiente. O presente artigo visou 

avaliar a percepção dos docentes sobre o tema educação ambiental destacando o 

conhecimento e prática nas escolas de ensino municipal e estadual de Canto do Buriti – 

PI. Utilizou-se pesquisa de autores: Dias (2003), o qual aponta as dificuldades ambientais 

deve ser compreendido basicamente em seu contexto local, e em seguida ser percebida 

em seu contexto global. Guedes (2006) fala dos sistemas educacionais com fortes 

tendências pedagógicas liberais tradicionais não compreendem ou não aceitam a 

Educação Ambiental como parte integrante do currículo e da vida escolar. Travassos 

(2006), ressalta que EA deve ser desenvolvida como uma prática, para que todas as 

pessoas que lidam em uma escola precisam estar preparadas. Além da pesquisa de 

campo  com técnicas de coleta de dados através da observação e aplicação de um 

questionário  semiestruturado  com 10  (dez)  questões  aos  docentes,  visando  levantar 

informação sobre a prática da Educação ambiental nas escolas. Sendo qualitativa 

analisando os resultados sobre a percepção dos docentes sobre o tema ambiental. 

Observou-se que as escolas analisadas desenvolvem atividades sobre educação. 

Trabalham a  educação  ambiental  de  forma  interdisciplinar  com outras  disciplinas  do 

currículo escolar,  visando  conhecimento  dos  alunos  sobre temas  relacionados à  EA. 

Espera-se que esse trabalho traga benefícios aos professores, tornando este gerador de 

incentivos para que busquem mais recursos pedagógicos para trabalhar a EA. 
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Resumo 
 

As drogas ilícitas são problemas que integram todas as sociedades, o resultado 

contrário decorrente a isso é de ordem social e econômica. Social, pois desestrutura a 

família e econômico por gerar diversos custos para o governo que na maioria das 

vezes  mantém   o   tratamento.   Elas  causam  danos  à   saúde,  além  de   ser  o 

desencadeador de outros problemas, como a violência, prostituição, tráfico, roubo. 

Grandes partes dos usuários de drogas são jovem, muitos começam a usar drogas 

geralmente em idade cada vez mais prematura. Nesse sentido, objetivou-se 

desenvolver esse trabalho com intuito de mostrar resultados de um estudo sobre o 

combate ao uso de drogas através da educação. É por meio dessa visão que o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) vem 

mostrando aos adolescentes um caminho mais seguro. A participação das pessoas 

nesse programa PROERD contribui para que a comunidade se sinta mais segura e 

diante   disso,   alunos,   pais,  professores  e   dirigentes   compartilhem   com   maior 

entusiasmo e também do esforço da Polícia Militar em transformar as escolas em 

centros de referência da comunidade para o fortalecimento da cidadania e combate às 

drogas e a violência para a conquista de uma vida melhor para todos. Com isso, 

sentiu-se a necessidade de desenvolver um trabalho que possibilitasse a compreensão 

e assimilação do assunto, através de dados secundários, como identificação, 

levantamento, seleção, análise de matérias bibliográficas e palestras com um policial 

militar que faz parte desse programa o (PROERD) que tratam sobre a problemática 

que envolve o combate às drogas através da educação, visando contribuir para uma 

superação. A pesquisa realizada em uma escola do ensino fundamental no município 

de Canto do Buriti constatou-se que o conhecimento dos alunos questionados sobre “O 

que é drogas” e os benefícios que o programa PROERD trás, se tornaram mais 

esclarecidos e que o trabalho deste programa na escola e a família são fundamentais 

neste processo. 
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A IMPORTÂNCIA DE AULAS PRÁTICAS DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO EM 
ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DE CANTO DO BURITI-PI 

 

Cristina da Silva Santos¹*, Andy Willer Fernandes de Sousa2; Alexandre José 

Medeiros do Nascimento3
 

 

Resumo 
 

A Biologia é a área da ciência que estuda todas as formas de vida macroscópica ou 

microscópica, examina o surgimento, a evolução, a composição e o funcionamento 

dos organismos. É através dela que podemos observar e analisar diversos fatores 

morfofisiológicos  que  intrigavam  muitos  estudiosos.  Com  o  passar  do  tempo 

surgiram  áreas  específicas  da  Biologia,  tornando-a  uma  ciência  abrangente.  O 

ensino de Biologia é muito complexo e faz- se necessário a utilização de uma 

metodologia de fácil compreensão. O uso de aulas práticas de Biologia facilita o 

ensino aprendizagem do aluno. Vendo que através de tais aulas o aluno torna- se 

capaz de assimilar melhor o conteúdo. Possibilitando ao mesmo, oportunidade de 

buscar informações por si só. Isso mostra a real função do professor, formar seres 

pensantes, capazes de extrair suas próprias conclusões sobre determinado tema. 

Objetivou- se com este trabalho analisar a visão de alunos do ensino médio sobre 

aulas práticas de Biologia e o quanto o uso de elementos lúdicos auxiliam numa 

compreensão   eficaz   e   duradoura   sobre   o   conteúdo,   tornando   o   ensino 

aprendizagem mais produtivo e ameno. Buscou- se também, modificar a concepção 

de que Biologia era uma disciplina tediosa e complicada. Mostrando através de 

jogos que a Biologia, além de estar em tudo que fazemos e sentimos é uma ciência 

instigante.  A  pesquisa  realizada  nas  turmas  de  ensino  médio  de  uma  escola 

estadual  do  município  de  Canto  do  Buriti  mostrou  que  os  discentes  tiveram 

dificuldade em assimilar os conteúdos apenas com aula teórica. Após a aplicação 

das aulas práticas verificamos que o alunado mudou a forma de ver a Biologia e 

consequentemente uma compreensão melhor sobre assunto, comprovando que o 

uso de práticas auxilia no entendimento do conteúdo. 
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Resumo 

 

A  educação  hoje  pode  ser  o  principal  passo  para  conduzir  o  rumo  que  o  futuro 
habitante da terra terá. Cabe à escola, como ambiente de ensino-aprendizagem, 
promover a reflexão e conscientização do alunado a partir da contextualização do 
ensino das ciências naturais, direcionadas ao cuidado e preservação do meio, como 
modo de conservação da qualidade da vida humana e dos demais seres. O presente 
artigo apresenta um estudo relacionado  à educação ambiental  na escola Estadual 
Unidade da cidade de Canto do Buriti-P. Percebe-se à importância das escolas 
trabalharem educação ambiental (EA), em todas as disciplinas do currículo escolar, 
buscando  tornar  a  compreensão  e  o  entendimento  relacionados  às  questões 
ambientais para que os alunos/jovens tenham consciência do seu papel. Objetiva-se 
identificar o nível de conscientização dos alunos de ensino médio sobre educação 
ambiental,  para  tanto  perguntamos:  sobre  o  conceito  de  educação  ambiental  aos 
alunos de uma escola de ensino médio no município de Canto do Buriti dentre outros 
questionamentos para analisarmos como a EA está sendo trabalhada na escola com os 
alunos. Foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva em fontes primárias e uma 
pesquisa  bibliográfica  em fontes  secundárias,  com 104  alunos,  com questionários 
aplicados  em  sala  de  aula.  Após  a  coleta  dos  dados  foi  feita  uma  análise  dos 
resultados, os quais mostraram como a escola trabalha a educação ambiental. Os 
resultados desta pesquisa mostraram que os alunos têm conhecimento conceito sobre 
educação ambiental, 80% dos professores trabalham a parte teórica com a prática para 
um melhor entendimento da temática. Porém, de acordo com os alunos os livros não 
dão ênfase aos temas meio ambiente e que nem todas as disciplinas abordam o tema 
interdisciplinar mente. Espera-se que a escola realize reuniões pedagógicas para que 
os temas relacionados à EA sejam inseridos nas demais disciplinas do currículo escolar 
e não apenas em Biologia como manda os PCN’s, interdisciplinar. 
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ABORDAGEM SOBRE DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS NO 3º ANO DO ENSINO 
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Daniela Vieira de Holanda1*; Vilma Ribeiro dos Santos Silva2; Alexandre José Medeiros 

do Nascimento3
 

 

Resumo 
 

 

Droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de 

atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu 

funcionamento e afetando diretamente os adolescentes. Em escala mundial o uso 

indevido dessas substâncias gera um dos grandes problemas até hoje enfrentados, 

que afetam a sociedade como um todo, com exceção das drogas lícitas que utilizadas 

para fins medicinais e administrada de forma correta ajuda os seres humanos a 

curarem-se das mais diversas enfermidades. No caso das drogas ilícitas o seu uso é 

prejudicial de todas as formas, pois alteram seu estado de consciência. Objetivando 

diagnosticar o envolvimento de adolescentes e jovens com drogas na cidade de 

Canto do Buriti, visando subsídios para a criação de programas locais de prevenção e 

redução de danos deste problema social, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de 

verificar sobre os malefícios que a droga trás a saúde e estabelecer os riscos que a 

dependência química acarreta. Para a pesquisa foi utilizado um questionário para 

alunos, no qual o principal motivo é saber o quanto as drogas prejudicam na relação 

professor-aluno, e como isso vem sendo trabalhado na sala de aula. 
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DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (DST) NA ADOLESCÊNCIA 
 

Dilma Alves de Sousa¹*; Alexandre José Medeiros do Nascimento2
 

 
Resumo 

 
A adolescência é um período marcado por insegurança em virtudes de ser uma 

etapa da vida em que os atritos são do âmbito social, psicológico, físico, dentre 

outros. O inicio da vida sexual, muitas vezes, dá-se nessa época, havendo 

necessidade de ações de educação em saúde para orientar esses adolescentes 

sobre os riscos para contaminação com Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST). Esse trabalho deve ser feito primeiramente em casa pelos pais ou 

responsáveis com conversas do dia-a-dia tirando as dúvidas dos jovens e 

adolescentes para que não haja uma procura de informações com pessoas 

erradas na rua ou em qualquer outro lugar, a escola como um meio de ensino e 

aprendizagem continuar esclarecendo essas informações de como evitar, prevenir 

e outras informações sobre sexualidade que a escola como um amplo local de 

informações tem mais capacidade de transmiti-las aos seus alunos. Foi utilizada 

pesquisa em livros de alguns autores como (BARROSO; BRUSCHINI, 1982, p. 

18), revistas como ECOS (2001), também foi utilizado os PCNs, materiais como 

canetas, lápis, computador, borracha, pesquisas em site. Observa-se  que apesar 

de terem idades diferentes todos tem um breve conhecimento sobre o referente 

assunto. O referente artigo cientifico mostrou-se a importância do diálogo entre 

pais e filhos, assim como também no ambiente escolar sobre as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DST). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: uma forma de despertar a consciência para a 

preservação do Meio Ambiente com alunos do 6º e 7° ano 
 
 

Ednéia Paladino da Silva Moreira1*; Edivânia de Araújo Lima1
 

 

 
 

Resumo 
 

O Ensino Fundamental, momento privilegiado, para que os alunos adquiram uma 

maior habilidade de discutirem e assimilarem a conscientização para a 

preservação do meio ambiente, sendo que isso se torna urgente, pois os 

problemas ambientais tem se agravado cada vez mais por causa da ação do 

homem sobre a natureza. Diante disso objetivou analisar a percepção dos alunos 

do 6° e 7°ano da Escola Municipal João Valente de Tamboril do Piauí. A 

metodologia abordada foi bibliográfica e quantitativa com aplicação de um 

questionário  fechado  com  10  questões  para  110  alunos  do  6º  e  7°  ano.  O 

resultado obtido é que os alunos em geral têm apenas uma leve percepção do 

que é meio Ambiente, sem ter um conhecimento, mas específico da importância 

do meio ambiente em que os mesmos estão inseridos. E a escola é o local onde 

eles aprendem mais sobre a temática educação ambiental, porém esse assunto 

ainda deve ser mais discutido em salas de aulas, em casa e nos  meios de 

comunicações. 
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Resumo 

 

A gestação precoce é uma das principais causas que levam ao abandono escolar 

pelas adolescentes, vários motivos podem ser elencados para justificar a evasão 

escolar, dentre os quais se citam: sintomas típicos da gravidez, vergonha, 

preconceito, por causa da reação dos amigos dentre outros fatores. Objetivou-se 

com a execução deste trabalho, analisar a relação entre a gravidez na 

adolescência e evasão escolar em três escolas publicas de ensino médio na 

modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), na cidade de Canto do Buriti- 

PI. A pesquisa foi realizada através de entrevistas aplicadas de forma aleatória 

aos alunos destas escolas. Os resultados foram interpretados de acordo com as 

idades, muito embora se questione a definição de adolescente através da idade 

cronológica, pois trata no momento, de inúmeras transformações e audácia 

influenciadas por fatores culturais, sociais e econômicas. Observou-se que a faixa 

etária de idade de 15-20 é a maior existente no ensino EJA. Durante a pesquisa 

notou-se que cada adolescente mãe, tem uma aflição em está na escola e deixar 

seu filho em casa, muitas são novas demais, ainda não entendem o tamanho da 

responsabilidade de criar um filho. É um importante papel de a escola apoia-las, e 

incentiva-las. Essa atual pesquisa mostrou uma reflexão sobre um dilema na vida 

de várias adolescentes e permite realizar uma reflexão sobre o valor da 

participação da escola na cautela da estudante para uma possível gravidez em 

frente  de  muitas  responsabilidades:  orientar  quanto  aos  perigos  da  iniciação 

sexual precoce, advertir a gravidez na adolescência e combater a evasão escolar 

das alunas decorrente da gravidez, etapa bastante indecisa do desenvolvimento 

do ser humano, um passo importante para que não aconteça à gravidez precoce, 

é a orientação sexual tanto na escola, quanto na família. 
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Resumo 

 

 

A  Ecopedagogia  engloba  valores  e  princípios  ligados  à  vida  e  ao  cotidiano, 

excedendo-se os limites da interdisciplinaridade. Tem como proposta alternativa 

despertar  a  população,  de  que,  todos  integram um  mesmo  ambiente  e,  de  que 

necessitam do mesmo para sobreviver, agindo assim, de forma responsável e 

sustentável em uma constante busca pela reeducação de hábitos e costumes. Seu 

principal objetivo é ampliar uma forma de conhecimento benéfico à vida, à defesa e 

ao desenvolvimento sustentável do ambiente que nos cerca. Para coleta de dados, 

foram realizadas pesquisas e aplicação de questionário mostrando que, a maioria dos 

entrevistados, possui consciência a respeito da “sua” responsabilidade para com o 

meio ambiente. Assim, a Ecopedagogia visa na construção de um mundo sustentável 

e  mudanças  no  modo  de  pensar  em  relação  homem/natureza  a partir  do nosso 

cotidiano. 
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Resumo 
 

 
 

Os trabalhos práticos são de grande importância na disciplina de Ciências e 

Biologia como em todas as outras. Por meio das práticas o aluno é capaz de 

construir o seu próprio conhecimento e desenvolver habilidades como, por 

exemplo: observação, medição, comunicação, interação, classificação, dentre 

outras também ligadas ao processo científico. Este trabalho tem como objetivo 

apresentar  um  levantamento  sobre  a  ocorrência  de  aulas  práticas  em  duas 

escolas  públicas  de  nível  médio  no  município  de  Canto  do  Buriti  e  também 

realizar estudos sobre a concepção de professores em relação ao conteúdo que 

atribuem à experimentação, bem como as contribuições que as práticas 

pedagógicas proporcionam no processo de ensino aprendizagem.  Os resultados 

mostram a grande importância que as práticas de ensino possibilitam na 

caminhada de aprendizagem dos alunos, bem como a facilidade de construção do 

saber nessa etapa de conhecimentos científicos. 
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Resumo 

A Educação Ambiental (EA) busca mostrar aos indivíduos a melhor forma dele 

conviver com meio, tendo em vista que o meio ambiente e todos os seus recursos 

é um bem comum para toda a humanidade. A EA deve ser trabalhada em todos 

os graus de escolaridade, mais esta é uma triste realidade na qual infelizmente 

não acontece em muitas escolas do nosso país e até mesmo em nossa cidade, 

talvez focar a EA no Ensino Médio, não seria o meio mais correto e eficaz, mais 

provavelmente seria uma forma de mostrar uma visão diferente aos educandos e 

cidadãos, que em pouco tempo estarão inseridos no convívio social, como seres 

atuantes e que podem de alguma forma contribuir para melhorar o nosso mundo. 

Compreender como está sendo trabalhada a Educação Ambiental com os 

educandos do Ensino Médio, nas escolas públicas estaduais em Canto do Buri ti – 

PI. A presente pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas, designada 

como Escola A e Escola B, no nível médio, visando compreender o entendimento 

de alunos e professores com relação à Educação Ambiental, e saber quais as 

práticas de ensino realizadas nessas escolas relacionadas a educação ambiental. 

Para responder a estes questionamentos foi aplicado um questionário em seguida 

feito a análise para averiguar as diferenças e o conhecimento dos alunos em cima 

da temática ambiental. Após a análise dos dados foi possível constatar que os 

educandos da escola A possuem um conhecimento um pouco mais ampliado com 

relação aos alunos da escola B. Para tanto este trabalho pode mostrar que a 

Educação Ambiental precisa estar mais presente nas escolas, principalmente no 

nível médio, pois é inadmissível que jovens que são o futuro do nosso país 

saibam tão pouco de um tema que é de suma importância para toda a 

humanidade. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS EM UM GINÁSIO ESTADUAL 
NA CIDADE DE ELISEU MARTINS-PIAUÍ 

 

 

Layana Cristina de Sousa¹*; Josiel Oliveira da Silva³; Crisalda de Jesus dos Santos 
Lima² 

 
Resumo 

 

 

Justifica-se o presente trabalho pela necessidade de promover mecanismos de 

sensibilização das populações, bem como  de redução do volume de resíduo 

destinada ao aterro. Esta pesquisa teve como objetivo investigar e analisar como 

ocorre o gerenciamento dos resíduos sólidos na comunidade escolar do Ginásio 

Estadual Nossa Senhora de Fátima. A pesquisa deu-se em uma escola estadual 

na Cidade de Eliseu Martins Piauí, participaram da pesquisa 60 alunos do ensino 

fundamental II e do ensino médio escolhidos aleatoriamente. Acredita-se que este 

trabalho seja de grande importância, pois retrata aspectos relevantes sobre a 

gestão dos resíduos sólidos no ambiente escolar, local de grande visibilidade para 

inserir projetos que despertem o interesse desta comunidade para a para este tipo 

de assunto. Constatou-se que na percepção dos alunos a escola não possui local 

adequado para colocar o lixo, em sua maioria não coloca o lixo no local certo 

apesar de acreditarem que a preservação do meio é algo importante. Também se 

evidenciou que a escola costuma realizar eventos sobre assuntos que tratam da 

preservação do meio, porém, a grande maioria desconhece o local para onde o 

lixo é destinado e que a maioria não observa nenhuma ação afirmativa docente 

sobre a questão da preservação ambiental. 
 

 

Palavras-chave: Escola. Meio Ambiente. Resíduos Sólidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹Graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Piauí / 
Universidade Aberta do Brasil, Polo de Apoio Presencial de Simões – PI. 
2
Professor da rede Estadual de Educação do estado do Piauí – Seduc-PI, Eliseu Martins Piauí. 

3
Centro de Educação Aberta e a Distância, Teresina – PI. 

*E-mail: layanacristina93@gmail.com

mailto:layanacristina93@gmail.com


 

 

 

          

 

I Mostra Científica de Biologia & Ciências da 
Natureza - 2016 

  Universidade Aberta do Brasil – Cursos Licenciatura em 

     Ciências Biológicas e Ciências da Natureza – UAB/UFPI 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Buriti dos 

Lopes -PI 

 
 
 

 

DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (SDT´s) E GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA EM UMA UNIDADE ESCOLAR NA CIDADE DE PAJEÚ DO 

PIAUÍ 
 
 

Layzzy de Sá Cabedo Silva1*, Crisalda de Jesus Santos Lima2
 

 
 
 

A escola é considerada um importante espaço para a intervenção sobre 

sexualidade de adolescente que, nos últimos anos adquiriu uma dimensão de 

problema social. Compreender como os alunos participam das atividades 

pedagógicas da escola no que se refere à gravidez na adolescência e doenças 

sexualmente transmissíveis, bem como alguns fatores externos contribui para o 

conhecimento dos alunos no que se refere à temática. Construído a partir de uma 

investigação realizada no ano de 2015, no ensino médio de uma Unidade Escolar 

pertencente à rede estadual de ensino, localizada no Município de Pajeú do Piauí- 

PI, dessa forma, foi realizado uma pesquisa de campo exploratória com aplicação 

de questionário aos discentes e docentes. Verificou-se que os alunos demonstram 

conhecimento sobre o tema, observou-se que a escola sempre se preocupa com 

a questão relacionada a gravidez   precoce sempre procurando trazer a família 

para participar. Acredita-se que o motivo do conhecimento dos alunos é devido à 

escola está sempre realizado atividades e palestras sobre o tema. Espera-se que 

a escola busque trazer cada vez mais a família para a escola visando esclarece a 

importância de se prevenirem para não contrair doenças sexualmente 

transmissíveis e prevenir também a gravidez na adolescência. 

 
Palavras-chave: Adolescência. Escola. Orientação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹Graduanda do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, da Universidade Federal do Piauí / 
Universidade Aberta do Brasil, Polo de Apoio Presencial de Canto do Buriti – PI. 
²Professora Tutora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, Centro de 

Educação Aberta e a Distância, Teresina – PI. 
*E-mail: layzzy.vabedo1@gmail.com

mailto:layzzy.vabedo1@gmail.com


 

 

 

          

 

I Mostra Científica de Biologia & Ciências da 
Natureza - 2016 

  Universidade Aberta do Brasil – Cursos Licenciatura em 

     Ciências Biológicas e Ciências da Natureza – UAB/UFPI 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Buriti dos 

Lopes -PI 

 
 
 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA VISÃO DOS DOCENTES EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL NA CIDADE DE ELISEU MARTINS, PIAUI 

 
 

Lennyse Rocha Alves1*; Josiel Oliveira da Silva1*; Crisalda de Jesus dos 

Santos Lima3
 

 

 

Resumo 
 

A questão ambiental está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade e as 

instituições de ensino surgem como interlocutoras nesse contexto. A relação entre 

educação ambiental e educação dos cidadãos é um desafio na escola da 

atualidade, onde esta busca formar indivíduos conscientes de que as ações 

humanas são capazes de pôr em desequilíbrio todo o meio. Diante disto o 

presente artigo objetivou identificar e discutir como as questões ambientais são 

tratadas, através das concepções e práticas pedagógicas dos professores da rede 

municipal em uma Unidade Escolar localizada no município de Eliseu Martins-PI. 

Para tanto, utilizou-se entrevistas semiestruturadas com aplicação de 

questionários para dezesseis (16) professores com perguntas objetivas / aberta 

onde foi possível analisar e comentar os resultados da pesquisa de forma 

contextualizada no que se refere a real visão dos professores sobre as questões 

ambientais, qual o papel da educação nesse sentido e como trabalham Educação 

Ambiental nas práticas diárias. Os resultados mostraram que existe interesse dos 

docentes  em relação  e  que  estes  procuram trabalhar  o  tema,  porém,  novas 

práticas pedagógicas necessitam ser implantadas na escola. 
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Resumo 

 

A  Educação  Ambiental  como  prática  sustentável  nas  escolas  possibilita  a 

aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias a uma sociedade 

sustentável. Com o objetivo de identificar e analisar a importância da Educação 

Ambiental como prática sustentável em uma escola de ensino médio em Canto do 

Buriti-PI, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e de campo. A amostra foi 

por  conveniência  composta  de  160  (cento  e  sessenta)  alunos  do  primeiro, 

segundo e terceiro ano do Ensino Médio em nove turmas da referida unidade. 

Após a coleta dos dados foi feita uma análise dos resultados, os quais mostraram 

como a escola trabalha a educação ambiental de forma sustentável e que a 

mesma vem sendo trabalhada com frequência pelos docentes de acordo com o 

espaço físico que a unidade oferece. Porém ressaltam que apenas as disciplinas 

de Biologia e Geografia trabalham efetivamente as questões ambientais. Assim, o 

papel da escola é essencial para impulsionar essas transformações assumindo o 

compromisso e desenvolvendo no aluno um senso de responsabilidade com suas 

ações através de projetos visando à participação dos alunos sobre a prática 

sustentável. 
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EM FLORIANO 
 
 

Maria Rita de Almeida Brito¹; Eullaysa Nascimento Saboia²* 
 

 

Resumo 
 

 

Atualmente a água vem sendo utilizada de forma demasiada pelas pessoas 

contribuindo cada vez mais para o aumento das águas residuais, o acúmulo de 

água nas ruas faz com que as doenças e o mau cheiro proliferem causando sérios 

problemas de saúde as pessoas. Esse trabalho aborda questões relacionadas ao 

direcionamento  das  águas residuais dos  moradores  de Floriano  com intuito  de 

verificar que atitudes os mesmos possuem para descartar as águas utilizadas em 

suas residências. O objetivo geral do trabalho foi de investigar o pri ncipal destino 

das águas residuais e avaliar se há formas de aproveitamento de água na cidade de 

Floriano. O trabalho de pesquisa foi realizado na cidade de Floriano-PI. Foi utilizada 

aplicação de dois questionários sendo um para a Águas e Esgotos do Piauí 

(AGESPISA) e o outro para os moradores da referida cidade. No questionário para 

os   moradores   foram   escolhidos   quatro   bairros   diferentes   e   aplicado   12 

questionários. No questionário aplicado para a AGESPISA foi investigado de onde 

era retirada a água que os moradores consomem e qual o destino do esgoto de 

Floriano-PI. Foram realizadas também palestras educativas nas seguintes em 

escolas localizadas na referida cidade em estudo, denominadas neste estudo de 

escolas A do 6º e 7º ano e B 4º e 5º ano. A pesquisa mostrou que 100% dos 

resíduos líquidos eliminados pelas residências vão para as ruas e fossas sépticas. A 

cidade de Floriano necessita de saneamento básico, que há necessidade de maior 

conscientização das pessoas para com os descartes e reaproveitamento de suas 

águas. 
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Resumo 
 

A ciência e a tecnologia se fazem presentes em todos os setores da  vida 

contemporânea estão causando profundas transformações econômicas, sociais 

e  culturais.  É nesse  contexto  que a  escola  precisa oferecer um ensino  de 

Biologia que venha despertar em seu alunado um senso crítico sobre a 

importância do ensino da Biologia no dia a dia. Neste sentido, o referido estudo 

buscou analisar como se dá o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

do ensino médio em uma escola técnica da rede estadual,  em São  João  do 

Piauí, Este trabalho teve por método a pesquisa exploratória e  descritiva para 

coleta de dados, foram  aplicados  questionários  para  93  alunos, foi realizado 

um pré e pós teste para verificar se os alunos compreenderam os temas que 

foram trabalhados durante a palestra. Com os resultados foi observado que os 

alunos têm uma carência de informação sobre conceitos sobre meio ambiente. 

Observou-se também que o tema não é explorado satisfatoriamente na escola, 

porém depois da palestra os alunos demonstraram absorção de conhecimentos 

sobre meio ambiente, houve uma melhor compreensão sobre os conceitos 

básicos relacionados ao meio ambiente. Analisando as respostas percebemos 

que os alunos têm dificuldades de fazer uma relação entre teoria e pratica sobre 

conceitos básicos sobre o meio ambiente tais como reciclagem, poluição, 

queimadas, desmatamento, racionamento de água. Diante do que foi observado 

através da pesquisa de campo foi possível compreende que a escola precisa 

trabalha de forma continua com temas que envolva a educação ambiental, 

através da disciplina de biologia com iteração com as demais disciplinas, 

possibilitando uma melhor integração e possibilitando uma contextualização e 

levando o aluno a compreender que todos dever cuida do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Ensino. Biologia. Sustentabilidade. 
 

 
 
 

1 

Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 
2 

Orientador, Docente do Departamento de Ciências Biológicas – UAB/UFPI 

* eullaysa@hotmail.com

mailto:eullaysa@hotmail.com


I Mostra Científica de Biologia & Ciências da Natureza 
- 2016 

 

Universidade Aberta do Brasil – Cursos Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Ciências da Natureza – UAB/UFPI 

 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Buriti dos 
Lopes -PI 

 

 
 
 
 

A INTERVENÇÃO DA ESCOLA NA PREVENÇÃO AO USO DAS DROGAS 
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Resumo 
 

A utilização de substancias químicas conhecidas popularmente como drogas 

interferem na qualidade de vida individual como de toda uma família. Ações nos 

meios de comunicação, na mídia e nas escolas têm sido feitas como forma de 

orientar a prevenção do uso de drogas por crianças e adolescentes. O artigo foi 

desenvolvido em uma Unidade Escolar do município de Pajeú-PI, cidade localizada 

no sul do Piauí, visa analisar como as atividades para prevenção do uso de drogas, 

e a compreensão dessa temática vêm sendo desenvolvidas na escola. O primeiro 

contato com as drogas ocorre em idade escolar e está cada vez mais precoce. 

Assim, há uma necessidade de aproximar essa discussão para o ambiente escolar 

cada vez mais cedo. Nesse contexto, realizou-se uma pesquisa a fim de analisar a 

situação de discussão da referida temática no ambiente escolar. Feita uma pesquisa 

de campo através da aplicação de questionário composto por 07 questões 

direcionadas aos docentes e 8 aos discentes da unidade em estudo. Para conclusão 

dessa etapa, foi realizada uma palestra que proporcionasse uma melhor 

compreensão de todos. Os resultados apontaram que a minoria dos jovens já tivera 

contato com drogas. Porém, a entrevista com os professores demonstraram que há 

uma grande proximidade da utilização e venda de drogas lícitas do ambiente escolar 

e a maioria dos professores (80%) revelou que existe a presença de drogas ilícitas 

nas proximidades da escola. O perigo é eminente e requer cuidado por parte da 

escola,  pois além de  tornar esse  ambiente comum para  os  alunos,  aumenta  a 

proximidade dos mesmos com as drogas. Além disso, foi verificado na pesquisa que 

56% dos alunos disseram nunca ou raramente haver diálogos sobre drogas com os 

familiares. Dessa forma, demonstra-se a necessidade de ações preventivas voltadas 

também para o núcleo familiar, pois este muitas vezes é condescendente ou até 

mesmo incentivador do consumo de drogas lícitas como o álcool entre adolescentes 

e até mesmo entre crianças. 
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Resumo 

A  genética  é  o  ramo  da  Biologia  que  trata  das  características  herdáveis  e  sua 

transmissão. É uma ciência relativamente nova, mas que ganhou bastante atenção nos 

últimos tempos, pela sua importância na medicina, na economia e em outros campos da 

ciência. A utilização de materiais  didáticos alternativos  pelos  professores  de biologia 

torna-se necessário dentro das salas de aulas para que seus alunos possam associar 

conceitos básicos de genética, desenvolvendo uma compreensão com maior facilidade e 

ao mesmo tempo despertando o interesse científico. Este trabalho foi desenvolvido com 

alunos do terceiro ano do ensino médio, no intuito de mostrar que as aulas de Genética 

podem se tornar de fácil entendimento quando professores introduzem aulas práticas 

aliadas ao ensino teórico. O modelo utilizado foi a estrutura da dupla hélice de DNA 

facilitando a explicação das suas características e que os alunos obtivessem uma visão 

mais concreta da sua organização promovendo um processo de ensino aprendizagem 

mais eficaz. A pesquisa foi realizada em quatro unidades escolares no município de Canto 

do Buriti – Piauí da rede Estadual de ensino. Os resultados obtidos demonstraram a 

importância da utilização de recursos alternativos para o estudo da genética e a 

necessidade da implementação de aulas diferenciadas em escolas que não possuem 

recursos mais avançados como um laboratório de biologia. Os recursos utilizados 

mostraram-se eficientes no ensino da Genética, pois com uso dos mesmos foi possível 

verificar um melhor aproveitamento dos conhecimentos adquiridos pelos alunos de forma 

eficaz e isso possibilitou concluir que o uso de recursos metodológicos como também de 

modelos didáticos tornam-se de suma importância para o desenvolvimento do ensino 

aprendizagem dos educandos. 
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Resumo 
 

O uso inadequado de antibióticos traz sérios riscos à saúde por se tratar de fármacos 

que trouxeram a esperança de cura para tratar doenças bacterianas antes incuráveis. 

Uma vez que a educação se confunde com o próprio processo de conscientização, 

fazendo o indivíduo passar por mudanças comportamentais que o levam ao 

conhecimento, assim constituindo importante ferramenta para estimular hábitos 

saudáveis, o que inclui o uso racional de medicamentos de uma maneira geral e mais 

especificamente o uso adequado dos antibióticos que são os que causam a seleção e 

resistência de patógenos no organismo quando usados sem moderação, em dosagens 

erradas e sem o devido respeito aos horários.  Foi efetuado visitas a três escolas da 

rede pública Estadual na cidade de Canto do Buriti – PI, em turmas do terceiro ano do 

ensino médio, buscou verificar a partir da aplicação de questionários pré e pós- 

atividades pedagógicas o conhecimento prévio do uso de antibióticos pelos alunos e 

também o que se sabe a respeito. Este estudo tem como objetivo investigar o grau de 

conhecimento dos alunos do ensino médio e em seguida conscientizá-los quanto aos 

riscos oferecidos com o uso indevido de antibióticos.  Os resultados obtidos mostraram 

que mesmo com alguma informação sobre o tema, a automedicação e uso desses 

fármacos  são  comuns  entre  as  pessoas.  Considerando  o  uso  inadequado  de 

antibióticos como sendo uma grave ameaça para a saúde humana, esse contexto 

inserido em sala de aula torna o aluno um ser capaz de formar suas ideias corretas e 

ainda multiplicar essas informações no seio familiar fazendo um papel de interlocutor 

do conhecimento. Observou-se durante o estudo que apesar de já terem ouvido falar 

sobre a resistência bacteriana, sobre o grave problema da automedicação, muitos 

admitem ser portadores de tais comportamentos alegando não acreditar em possíveis 

estragos para a saúde futura ou em algo que possa comprometê-la agora. 
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Resumo 
 

 

Promover Educação Ambiental é uma responsabilidade contemporânea 

respaldada por leis, e sua inserção na escola é inevitável. Este trabalho teve 

como  objetivo  principal  perceber  o  grau  de  conhecimento  e  interesse  dos 

alunos acerca do assunto Educação Ambiental buscando produzir um 

diagnóstico da provável realidade de como a Educação Ambiental está sendo 

discutida no Ensino Médio das escolas públicas de Canto do Buriti-Piauí. A 

pesquisa foi desenvolvida com alunos do 3° ano do Ensino Médio nas 

modalidades regular e Educação de Jovens e Adultos (EJA) em duas escolas 

da rede pública estadual de Canto do Buriti Piauí, com aplicação de 

questionários, palestra, e apresentação de vídeo. Os resultados indicam que os 

educandos reconhecem a necessidade da Educação Ambiental ser praticada 

no  dia-a-dia,  mas  não  há  uma  noção  clara  da  realidade,  eles  vêem  os 

problemas ambientais que a mídia apresenta, mas não os associam com seu 

cotidiano,  não  percebem  que  estes  também  afetam  suas  vidas.  Porém, 

observa-se que eles têm uma boa receptividade para tratar de assuntos 

relacionados à Educação Ambiental. 
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Resumo 
 

Constituído de um enorme aparato de informações práticas e teóricas, o estudo da 

educação ambiental e sobre tudo a reciclagem do lixo produzido representa um dos 

meios mais favoráveis ao ensinamento de processos de reutilização de materiais 

descartáveis. No ambiente escolar e também fora dele percebemos que é grande a 

produção de lixo e de materiais que estão sendo depositados no meio ambiente 

sendo que os mesmos poderiam estar sendo reciclados, evitando o acúmulo de lixo 

gerando renda e ao mesmo tempo protegendo o meio em que vivemos, mas 

infelizmente não é isto o que acontece. O presente trabalho tem como objetivo 

mostrar os métodos de ensino com a utilização de modelos didáticos onde através 

destes os alunos do ensino médio terão uma maior compreensão dos conteúdos que 

envolvem  as  questões  do  meio  ambiente.  Os  resultados  para  responder  aos 

objetivos propostos neste trabalho foram baseados, na aplicação de questionários 

pré e pós-atividades didáticas  conforme, com modificações, a fim de verificar o 

conhecimento prévio e o aprendizado dos alunos em relação a educação ambiental 

neste município. A pesquisa foi realizada com 62 alunos dos que estão cursando o 

ensino médio na rede estadual de ensino em Alvorada do Gurguéia, Piauí, onde foi 

feita a aplicação dos questionários controle e avaliador. O modelo didático mostrou- 

se benéfico no ensino de Educação Ambiental, pois com a prática do mesmo, os 

alunos conseguiram assimilar melhor o conteúdo abordado na aula. Mostrando que 

os recursos didáticos são de grande importância para o trabalho do professor 

possibilitando ao mesmo transmitir conhecimento de uma forma mais dinâmica o que 

em uma aula teórica não se conseguiria. Portanto, o modelo didático é um facilitador 

que permite a ampliação na prática escolar e a compreensão dos conceitos mais 

complexos no ensino de Biologia. 
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Resumo 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) adolescência é a etapa que vai 

dos 10 aos 19 anos. E de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescência 

(ECA) a adolescência é um período de transformação profunda no corpo, na 

mente e na forma de relacionamento social do indivíduo. Desta forma o objetivo 

deste trabalho foi conhecer as percepções das adolescentes gestantes acerca da 

gravidez e promover uma palestra educativa sobre o assunto. Neste estudo foi 

realizada  uma  pesquisa  descritiva  de  cunho  exploratório  que  utilizou  seis 

gestantes adolescentes. A pesquisa descritiva teve como objetivo primordial a 

descrição das características de uma determinada população ou fenômeno, ou 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis, em que se estudou as 

características de um grupo, fez-se levantamento de opiniões, atitudes e crenças 

de uma população.  O estudo exploratório consiste na busca do pesquisador por 

determinado  tema,  do  qual  não  se  tem informação  e  se  deseja  conhecer  o 

fenômeno de forma geral e aproximativa. O local de estudo foi a unidade básica 

de saúde- UBS do  município de Alvorada do Gurguéia, localizada no sul  do 

estado do Piauí e foi realizado entre os meses de agosto a outubro de 2015. Com 

base na coleta de dados, elegeram-se três categorias temática, oriundas das 

entrevistadas com os sujeitos às quais são denominadas: a percepção das 

adolescentes grávidas sobre a gestação nessa fase; aceitação da família com a 

confirmação da gravidez na adolescência; interrupção da vida escolar durante a 

gestação, as adolescentes entrevistadas possuem idades entre 13 e 19 anos de 

idade, possuem renda familiar de ½ (meio) à 1(um) salário mínimo. As 

adolescentes expressaram sentimentos de aceitação, rejeição, alegria, tristeza, 

confusão mental. Em geral, a gravidez na adolescência provoca mudanças não 

apenas na vida da adolescente grávida, mas de toda a família como também 

interferiu na vida escolar. 
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Resumo 
 

Desde os tempos antigos buscava-se encontrar meios que pudessem aumentar a 

produção agrícola em todo o mundo. Portanto o uso de agrotóxicos como meio mais 

rápido e viável de obter sucesso na produção agrícola tornou-se cada vez mais comum 

no   Brasil.   Também  conhecido   como   defensivos   agrícola,   os   agrotóxicos   são 

substâncias químicas que tem o propósito tanto de potencializar a produção como livrá- 

la de agentes danosos, tanto o uso como o descarte incorreto dos vasilhames podem 

causar danos à saúde e ao meio ambiente, Este ultimo pode causar os mesmos efeitos 

ecológicos e biológicos do produto integral. Desta forma o objetivo deste estudo foi 

caracterizar e investigar o modo de descarte das embalagens dos defensivos agrícolas 

no município de Canto do Buriti-PI. A coleta de dados foi realizada com pesquisa de 

campo aplicando questionários avaliativos com questões sobre o tema, destinados às 

revendas de agrotóxicos e a 30 produtores residentes na zona rural do município. Com 

os resultados obtidos através da pesquisa no projeto observou-se que as altas 

porcentagens relacionadas ao mau uso de defensivos agrícolas e seus rejeitos, estão 

em sua maioria caracterizada pela falta de treinamento para uso do mesmo por parte 

dos  agricultores;  a  não  utilização  de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPI) 

durante a aplicação, que também comprometem a saúde do individuo; bem como a 

falta de orientação para a utilização de agrotóxicos e descarte dos mesmos. Percebe- 

se que a falta de informação é o principal problema que leva um indivíduo a agredir a 

natureza, julgando ser a única forma de se fazer, portanto é de extrema urgência a 

necessidade de trabalhar com esses agricultores e empresas a consciência ambiental , 

para que assim possa ocorrer a mudança no comportamento destes. 
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Resumo 
 

A referida pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Médio com as turmas 

de 1º a 3º ano no período vespertino, envolvendo 147 alunos. Educação Ambiental 

é um tema pouco trabalhado nas escolas, sendo que quando abordado, se 

encontram relacionadas às disciplinas de biologia e geografia. O meio ambiente 

envolve todos os seres vivos e não vivos que são modificados pela ação humana. 

Diante disto, as escolas deveriam realizar projetos ambientais para despertar o 

interesse dos alunos em cuidar do meio ambiente, e fazer com que eles possam 

ser exemplos de conscientização. Com o objetivo de identificar como a Educação 

Ambiental está inserida no currículo escolar e analisar as práticas utilizadas pelos 

professores. Quando perguntados sobre a participação em projeto de educação 

ambiental  56%,  64% e 18  % dos alunos do  1º,  2º  e 3º  ano respectivamente 

responderam que não participaram de projetos sobre educação ambiental na 

referida unidade escolar. A maioria dos alunos entrevistados 89%, 86% e 90% para 

o 1º, 2º e 3º ano respectivamente considera importante á implantação da temática 

sobre  Educação  Ambiental  na  grade  curricular.  Com relação  á  proporção  dos 

alunos que participam das atividades realizadas na escola relacionadas à 

conservação  ambiental   é  bastante  satisfatória,  o  que  pode  ser  visto  nos 

percentuais de 51% (1º ano), 68% (2º ano) e 88% (3º ano). Quando perguntados 

sobre a participação em projeto de educação ambiental 56%, 64% e 18 % dos 

alunos do 1º, 2º e 3º ano respectivamente responderam que não participaram de 

projetos  sobre  educação  ambiental  na  referida  unidade  escolar.  Este  estudo 

mostrou que os alunos têm interesse em  aprender  e solucionar os problemas 

ambientais em sua escola, cidade ou na sua rua, sendo necessário o incentivo da 

escola para trabalhar a Educação Ambiental. 
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Resumo 
 

As  drogas  nos  dias  atuais  é  um  problema  a  ser  enfrentado  por  todos.  Suas 

consequências são prejudiciais a todos os envolvidos: usuários, família, escola e 

sociedade. É algo que deve ser tratado de uma maneira rápida e eficaz, para que tais 

consequências não possam afetar por inteiro a família, temos que buscar soluções para 

lidarmos com esse mal que esta devastando milhares de vida, em nível mundial, diante 

dessa problemática, conscientizar os jovens a não entrar nesse mundo tão lunático é que 

deparamos com o problema. O trabalho teve o objetivo de identificar se alunos da 1ª série 

do ensino médio de uma escola estadual da cidade de Canto do Buriti estão envolvidos 

com o  consumo  de  drogas,  assim como  opiniões  do  corpo  docente  e  discente.  Foi 

realizada uma investigação prática no âmbito escolar, através da aplicação de 

questionários semi-estruturado  feitos aos alunos do ensino médio. A identificar quais 

abordagens  estão  sendo  utilizadas  pelos  docentes  na  conscientização  dos  alunos  e 

buscar avanços junto ao corpo docente e discente da escola. Além dos levantamentos no 

âmbito escolar, com a utilização de questionários, realizaram-se revisões nas bibliografias 

disponíveis, visando criar mecanismos que contribuam para a prevenção e o 

esclarecimento sobre as drogas. Após a análise do questionário, observou-se que deve 

ser inserido novos métodos, dentro e fora da escola, para que os alunos se beneficiem e 

não  usem mas  drogas  como  uma  fuga  da  realidade ou  solução  para  os  problemas 

enfrentados. Portanto recomenda-se a criação de projetos pedagógicos e capacitação 

para os professores que contribuam para o enfrentamento e prevenção das drogas entre 

os alunos do ensino médio. 
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Resumo 
 

Educação   Ambiental   estabeleceu   de  forma   abrangente  a   Educação,  que 
aconselha e conscientizar os cidadãos sobre os problemas ambientais. A mesma deve 
ser um artifício de mudança no Ensino Fundamental. O presente trabalho sobre 
Educação Ambiental tem como objetivo geral avaliar se a Educação Ambiental pode 
tornar-se um instrumento para viabilizar o desenvolvimento sustentável nos dias atuais. 
Analisar a compreensão dos alunos do ensino fundamental sobre as consequências 
provocadas pelo impacto ambiental e Averiguar se as escolas através dos professores 
costumam incentivar a prática de preservação ambiental em suas aulas para seus 
alunos. A pesquisa foi realizada com alunos do 6° ano em duas escolas públicas da 
cidade de Eliseu Martins, Piauí. Utilizamos como instrumento de pesquisa para coleta de 
dados um questionário preestabelecido com perguntas fechadas, com perguntas alinhas 
aos objetivos da pesquisa de campo. A respeito da compreensão dos estudantes 
sobre os impactos causados pelo desgaste ambiental percebemos adolescentes lúcidos 
que em sua maioria são capazes de perceber mesmo com a pouca idade que a 
preservação e o cuidado com o meio ambiente são passos importantes para a 
mudança que tanto necessitamos. Mesmo com suas limitações sobre os incentivos na 
Educação Ambiental, nota-se que nas escolas em que foram realizadas as pesquisas 
existe, mesmo que muitas vezes despercebido uma preocupação com a Educação 
Ambiental. 
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Resumo 
 

A Educação Ambiental (EA) se constitui numa forma abrangente de educação, que se 

propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo permanente que 

procura incutir uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo- 

se como crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 

Por isso mesmo ela tenta despertar na população, a consciência de que o ser humano é 

parte do meio ambiente, tentando apagar a antiga visão antropocêntrica, de que o homem 

é  o  centro  de  tudo.  A  civilização,  atualmente,  encontra-se  em crise,  pois  a  própria 

sociedade está em desarmonia com a natureza. A partir dessas premissas o presente 

trabalho teve o intuito de analisar e aplicar atividades relacionadas à EA numa escola 

pública promovendo um programa de educação ambiental de intervenção na mesma 

através da realização de oficinas educacionais para os alunos. O presente trabalho foi 

realizado em uma escola da cidade de Gilbués-PI, onde alunos do 7º ano participaram e 

foram feitas duas oficinas, uma sobre a reciclagem do lixo e a outra com o plantio de 

mudas de Pau-brasil. O questionário introdutório foi aplicado com o intuito de diagnosticar 

o conhecimento dos alunos e logo após percebeu-se que através do questionário, os 

incentivos e acompanhamento para a melhoria da coleta de lixo no ambiente em que os 

alunos vivem são escassos. Por meio da prática de reciclagem os alunos aprenderam a 

reaproveitar aquele material  que seria descartado dentro de suas casas contribuindo 

assim para a preservação de muitos materiais que seriam descartados no ambiente e que 

aparentemente não teriam utilidade. Conclui-se que é importante promover a educação 

dos educandos para que ajam de modo responsável e com sensibilidade, conservando o 

ambiente saudável no nosso tempo presente para o futuro, modificando-se tanto 

interiormente, como pessoa, quanto nas suas relações com o ambiente. 
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Resumo 
 

 

A instituição da temática orientação sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) criou, dentro das escolas, um espaço para discutir o papel dos docentes e 

dos pais, e como os alunos têm lidado com questões particulares e sociais ligadas a 

sexualidade. Diante deste contexto o presente trabalho teve como objetivo conhecer a 

opinião dos professores atuantes na rede básica de educação pública sobre temática 

orientação sexual. O presente trabalho refere-se a um estudo descritivo realizado com 

professores de uma escola pública municipal da cidade de Gilbués, Piauí, que 

responderam a um questionário semiestruturado cujo objetivo foi verificar a prática 

pedagógica em educação sexual bem como as dificuldades na temática. T rata-se de 

um estudo descritivo para o qual foi desenvolvido um questionário objetivo com dez 

(10) perguntas. Os dados obtidos foram descritos e analisados, tendo como suporte a 

literatura pertinente. Teve-se como base para o estudo os seguintes teóricos: Aquino; 

Martelli (2012), Carlos (2013), Ferrari; Castro (2013). Os dados da pesquisa refletem 

a versatilidade dos professores, dificuldades e vivências, entre outros relatos. 

Verificou-se a necessidade de investir na formação continuada e que abrir espaços de 

discussão e sanar dúvidas dos alunos é a melhor forma de preveni-los e tratar a 

sexualidade como algo saudável, inerente à vida e intrínseca a todos os 

comportamentos do ser humano. 
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Resumo 

Drogas Lícitas ou Ilícitas é um problema de saúde pública que afeta milhares de 

pessoas de todas as faixas etárias. Este e um problema de ordem social, a partir 

do momento em que suas consequências alcançam níveis assustadores em todo 

o mundo. Tendo em vista que a escola é um cenário privilegiado para reali zação 

de ações de prevenção e que a proposta de inclusão nos currículos de conteúdos 

relativos à prevenção do uso de drogas, foi que surgiu o interesse por a temática. 

O  presente  artigo  teve  por  objetivo  conscientizar  os jovens  de  uma  Unidade 

Escolar da região sobre o consumo, comercialização, dependência e efeitos no 

organismo com o uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Nesta pesquisa foi 

utilizada uma abordagem descritiva, exploratória e bibliográfica. Vista como um 

problema social, concluiu-se com o estudo, que os alunos não possuem 

conhecimento a cerca dos tipos de drogas (lícitas e ilícitas) existentes e os efeitos 

que as mesmas causam no organismo. 
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Resumo 

 
O uso de drogas por adolescentes é algo muito preocupante, não somente para os pais e 

familiares como também para toda a sociedade, pois o envolvimento de jovens cada vez 

mais cedo com drogas produz um efeito cascata que acaba por afetar direta ou 

indiretamente à todos. A adolescência é considerada como um período de maturação 

psicológica, caracterizada por constantes mudanças o que por vezes, influenciam os 

jovens que movidos pelos “amigos”, ou pela busca do desconhecido, acabam entrando no 

mundo das drogas. Nessa etapa da vida, podemos perceber o papel da família que é de 

fundamental importância nas intervenções para conscientização/prevenção e até mesmo 

no tratamento da dependência do álcool  e de outras drogas. O objetivo geral  desta 

pesquisa consiste em conscientizar os adolescentes que as drogas trazem profundos 

prejuízos não só para a vida do usuário, mas também daqueles que o rodeiam. Os 

métodos utilizados na presente pesquisa são de cunho bibliográfico e pesquisa de campo 

realizada através de aplicação de questionário com adolescentes entre 15 e 18 anos de 

idade, na cidade de Monte Alegre do Piauí em dezembro de 2015. O uso de drogas na 

adolescência acontece precocemente, sendo que a maioria dos casos atinge pessoas que 

não tem uma estrutura familiar adequada. Por isso, que a falta de diálogo na família pode 

acarretar muitos conflitos o que pode contribuir para a condução cada vez mais cedo 

destes jovens para fora de casa. Contudo podemos notar que atualmente o uso/abuso de 

drogas por adolescentes tem se tornado um grave problema social e de saúde pública, 

pois atinge direta e indiretamente toda uma sociedade. No entanto as consequências do 

uso de drogas no ser humano são enormes e afetam o indivíduo em todas as áreas de 

sua vida, ocasionando á ele inúmeros problemas, principalmente a própria saúde do ser 

humano em todos os aspectos. 
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Resumo 

 
O termo desertificação é entendido como a degradação da terra nas  regiões áridas, 
semiáridas, subúmidas e secas, resultante de vários fatores, dentre eles, variações 
climáticas e as atividades humanas. Esse processo afeta grande parte do município de 
Gilbués-Pi, levantando a curiosidade da comunidade científica nacional e internacional. A 
degradação ambiental ocorre de maneira generalizada em varias partes do mundo, mas 
especificamente  em  Gilbués-Pi  ela  é  mais  visível,  devido  às  inúmeras  erosões  e 
voçorocas que se apresentam em função das atividades naturais e humanas 
desenvolvidas no município ao longo de décadas. O principal objetivo desta pesquisa foi 
conscientizar  alunos  da  Unidade   Escolar  Lustosa  Sobrinho   sobre  a  importância 
da desertificação  como  um  problema  ambiental,  visando  que  os  mesmos  possam 
entender que a problemática em questão vem se desenvolvendo constantemente no 
município.  A  elaboração  deste  artigo  buscou-se  fazer  uma  pesquisa  de  caráter 
bibliográfico descritiva, exploratória com base em leitura de vários textos, livros e artigos 
sobre as questões relacionadas ao processo de desertificação da região centrada no 
município de Gilbués-Pi. Os problemas que causam a fragilidade no solo do município são 
decorrentes de fatores que estão ligados à chuva a erosão a danos ambientais 
provenientes do desmatamento do manejo de mineração ocorridos frequentemente onde 
faziam as escavações sem se preocupar em reflorestar a área degradada. Os danos 
ambientais produzidos resultam na erosão dos solos, empobrecimento da caatinga e 
degradação dos recursos hídricos, com efeitos diretos sobre a qualidade de vida da 
população. Fica, pois evidenciado a necessidade dos docentes trabalharem o assunto 
através de aulas de campo e estudos realizados junto aos discentes como tema principal 
o processo de desertificação onde possa viabilizar para os alunos um conhecimento mais 
amplo do que realmente vem causando tais problemas. 
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O presente trabalho traz como tema central as dificuldades encontradas por 

professores e alunos no processo de ensino aprendizagem no âmbito da ecologia 

em uma Unidade Escolar na cidade de Gilbués-PI. Tendo em vista os problemas 

encontrados na educação e a importância que a ecologia apresenta, o objetivo deste 

trabalho foi analisar as dificuldades encontradas pelos alunos em aprender ecologia 

e os problemas enfrentados pelos professores em ensinar ecologia. Uma dificuldade 

que pode ocorrer é a comunicação entre professor e aluno, pois muitas vezes o 

educando não compreende de fato o que o educador quer dizer, e a aprendizagem 

fica vaga. Para realização deste aplicou-se questionários com professores e alunos 

da Unidade Escolar Fausto Lustosa. Os resultados dos questionários aplicados com 

os alunos e professores revelaram que há dificuldades por parte dos dois lados. 
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Resumo 

 
Estudar a inclusão de pessoas com Síndrome de Down (SD) nas escolas regulares 

torna-se relevante, pois traz olhares diferentes na sala de aula, e a partir da luta do 

aluno  em  relação  à  inclusão  percebe-se  o  exercício  da  tolerância  dos  outros 

colegas e o tema passa a ter repercussões no âmbito educacional. O presente 

trabalho foi desenvolvido com o objetivo de investigar as dificuldades encontradas 

por alunos portadores de síndrome de Down, em uma Unidade Escolar na cidade 

de Gilbués-PI. O ensino inclusivo  visa uma transformação na sociedade atual, 

formando uma nova concepção de ensino e enfatizando valores como tolerância, 

respeito, igualdade, entre outros. Deste ponto de vista, e cabível que a escola deve 

se adaptar e se transformar para atender todos os seus alunos, de acordo com as 

necessidades de cada um. Observou-se que os professores não têm conhecimento 

sobre esta síndrome. A pesquisa foi do tipo qualitativa onde foram investigados 

seis docentes através de entrevistas com questionário semiestruturado.  Podemos 

concluir que há indícios de que as escolas possuem dificuldades para incluir de 

forma eficaz estudantes com síndrome de Down, e os mesmos ficam sem se 

desenvolver de maneira hábil. 
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Resumo 

 

Um dos desafios de ensinar Ciências na zona rural é a forma de construir o conteúdo, os 

docentes não deixar de lado o ensino tradicional, e continuar usados as mesmas 

metodologias. A relevância deste artigo se justifica devido a necessidade de diagnosticar 

os desafios de ensinar ciências na escola citada, pois os discentes estão desinteressados 

e quando o assunto e a disciplina de “ciências” não veem para que serve os conteúdos 

relacionados a essa disciplina. As dificuldades encontradas pelos docentes é uma das 

problemáticas mais significativas, pois eles muitas vezes ficam sem saber como proceder 

diante daquela aula devido à ausência de recursos e assim está preso apenas ao livro 

didático e aula expositiva. O estudo tem como objetivo analisar os desafios de ensinar 

ciências na zona rural A pesquisa teve como base a abordagem qualitativa do tipo Estudo 

de Caso. Para realização deste trabalho houve um contato inicial com a direção e logo a 

diante com os professores para apresentar os objetivos a qual está pesquisa buscava 

almejar,  esta  pesquisa  contou  com a  participação  de  cinco  docentes  aos  quais  são 

atuantes  na  área  de  ciências,  onde  aplicou-se  um  questionário  (Apêndice)  de  oito 

questões de múltipla escolha.  A pesquisa desenvolveu-se na escola municipal Marechal 

Deodoro localizada em Novo Horizonte, município de Gilbués-PI. Analisadas as respostas 

obtidas com o questionário aplicados na escola, os dados apontam para um número 

elevado de desafios enfrentados pelos docentes, bem como o baixo desempenho escolar 

dos alunos, que segundos professores e gestor da escola é bastante prejudicado, devido 

à falta de estrutura que a escola não oferece. O trabalho reforça a necessidade dos 

professores de Ciências da zona rural utilizarem metodologias variadas, contribuindo para 

que o processo de ensino aprendizagem esteja pautado na interação para superação de 

tais dificuldades enfrentadas por eles. 
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Resumo 
 

 

A educação ambiental como um processo dinâmico educativo e interdisciplinar, gera 

mudança na qualidade de vida e contribui de forma dinâmica, criativa e lúdica 

para a participação dos educandos, levando-os a participarem ativamente para a 

melhoria do meio ambiente, além de despertar entre os alunos, uma consciência 

ecológica e uma união entre os mesmos. Embora haja grande mobilização do 

despertar para a prática da educação ambiental a escola, ainda não aborda esse 

tema de forma abrangente, pois nem todos os educadores tratam disso em suas 

aulas. Este trabalho procurou analisar a importância das questões ambientais 

relacionadas ao tratamento dos resíduos sólidos por meio da educação ambiental e 

foi executado numa escola pública, na cidade de Gilbués, Piauí. Um questionário foi 

aplicado aos alunos para diagnosticar o conhecimento dos mesmos e oficinas de 

reciclagem foram promovidas para que os alunos aprendessem a dar o correto 

destino aos resíduos produzidos em suas casas e como trabalhar o aproveitamento 

desses materiais. Analisando os dados obtidos, acredita-se que uma eficaz 

ferramenta para uma consciência ambiental se faz através do ensino formal, 

colocando em prática atitudes ecologicamente correta para o bem estar da 

população. 
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Resumo 
 

A Educação Ambiental (EA) se constitui numa forma abrangente de educação, que se 

propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo participativo permanente que 

procura incutir uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, compreendendo- 

se como crítica a capacidade de captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. 

Por isso mesmo ela tenta despertar na população, a consciência de que o ser humano é 

parte do meio ambiente, tentando apagar a antiga visão antropocêntrica, de que o homem 

é  o  centro  de  tudo.  A  civilização,  atualmente,  encontra-se  em crise,  pois  a  própria 

sociedade está em desarmonia com a natureza. A partir dessas premissas o presente 

trabalho teve o intuito de analisar e aplicar atividades relacionadas à EA numa escola 

pública promovendo um programa de educação ambiental de intervenção na mesma 

através da realização de oficinas educacionais para os alunos. O presente trabalho foi 

realizado em uma escola da cidade de Gilbués-PI, onde alunos do 7º ano participaram e 

foram feitas duas oficinas, uma sobre a reciclagem do lixo e a outra com o plantio de 

mudas de Pau-brasil. O questionário introdutório foi aplicado com o intuito de diagnosticar 

o conhecimento dos alunos e logo após percebeu-se que através do questionário, os 

incentivos e acompanhamento para a melhoria da coleta de lixo no ambiente em que os 

alunos vivem são escassos. Por meio da prática de reciclagem os alunos aprenderam a 

reaproveitar aquele material  que seria descartado dentro de suas casas contribuindo 

assim para a preservação de muitos materiais que seriam descartados no ambiente e que 

aparentemente não teriam utilidade. Conclui-se que é importante promover a educação 

dos educandos para que ajam de modo responsável e com sensibilidade, conservando o 

ambiente saudável no nosso tempo presente para o futuro, modificando-se tanto 

interiormente, como pessoa, quanto nas suas relações com o ambiente. 
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Resumo 

 

A maior concentração de focos de calor no Piauí é registrada no período que vai 

do fim de agosto até o mês de dezembro, o período crítico é em outubro e 

novembro, época em que acontece o maior número de queimadas. Dados do 

Instituto Brasileiro de Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA) indicam que 97% 

dos incêndios florestais no Piauí são provocados pelo homem, os 3% restantes 

são provocados por raios. De acordo com os dados de satélite, foram registrados 

151 focos de fogo nos Cerrados, com 13 focos de incêndio no município de São 

Gonçalo  do  Gurguéia  Piauí,  dado  esse  considerado  alarmante,  pois  este 

município  apresenta  pouca  extensão  territorial.  Com  o  intuito  de  prevenir  e 

difundir informações sobre tal assunto o trabalho objetivou avaliar o conhecimento 

dos alunos de uma escola pública no município de São Gonçalo do Gurguéia 

sobre a prática de queimadas em uma área de preservação ambiental no cerrado. 

O trabalho foi realizado com alunos do 9º ano do ensino fundamental na Escola 

Municipal  São  Gonçalo.  Questionários  foram aplicados  e  uma  palestra  sobre 

queimadas foi ministrada. Percebeu-se que a melhor forma de remediar ou 

preservar áreas contra queimadas é partindo do ponto de ensino que tem como 

finalidade a aprendizagem dos alunos para que o conhecimento seja difundido. 
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Resumo 

 
O impacto ambiental, pela resolução do CONAMA nº01/1986, é qualquer alteração 

nas propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, di reta ou 

indiretamente,  afetem a  saúde,  a  segurança  e  o  bem-estar  da  população,  as 

atividades sociais e econômicas, a biota; as condições estéticas e sanitárias do 

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Partindo desta premissa o 

presente  trabalho  objetivou  trabalhar  a  conscientização  dos  alunos  do  ensino 

médio da Unidade Escolar “Senador Petrônio Portela”, na cidade de Monte Alegre 

do Piauí, PI. Questionários foram aplicados para os alunos visando a compreensão 

do conhecimento que eles já obtinham sobre o tema. Palestras abordando o tema 

foram ministradas apresentando as práticas comuns na região como desperdício 

de água, queimadas e desmatamentos. A partir das respostas dos questionários, 

percebeu-se que a maioria dos alunos não se importava com as consequências 

dos impactos ambientais ocorridos em sua região. Contudo após a realização da 

palestra utilizando exemplos do cotidiano, os alunos passaram a pensar mais sobre 

o assunto e mostraram interesse em participar de projetos relacionados à 

preservação ambiental. 
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Resumo 

 
É perceptível a necessidade de inserir a Educação Ambiental (EA) no processo 

educacional que se constitui numa forma abrangente de educação, neste momento 

o que se propõe é atingir todos os cidadãos através de um processo participativo 

permanente que procura enfatizar uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental, compreendendo-se como crítica a capacidade de captar a gênese e a 

evolução de problemas ambientais. O objetivo desta pesquisa visa destacar e 

discutir a atual problemática da necessidade de inserir a educação ambiental no 

processo de aprendizagem. Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se 

dos dois métodos descritos: em princípio a pesquisa bibliográfica, recorrendo a 

artigos de publicação eletrônica, bem como livros e revistas. Diante dos problemas 

ambientais aos quais são mundiais, é muito importante que se possam ter em seus 

currículos escolares a dimensão dos problemas ambientais porque a escola é o 

lugar ideal para que esse processo aconteça. E relevante inserir a educação 

ambiental no âmbito escolar, de maneira que todos se mobilizem de forma efetiva 

para a melhoria da qualidade de ensino. Pois a Educação Ambiental, bem como o 

estudo do seu histórico proporciona uma visão ampla e atual das principais 

questões ambientais. Conclui-se que é relevante que se entenda que o conteúdo 

de ensino de uma disciplina vai além do simples conjunto de seus conteúdos. Para 

que o ensino de Ciências, em particular, venha a se configurar como Educação 

Ambiental, é preciso que esta disciplina escolar (finalidades, val ores e princípios 

éticos, objetivos, metodologia) esteja em consonância com as concepções de EA 

aqui  defendidas,  tomando-se  a  abordagem  dos  conteúdos  de  Ciências  como 

veículo para o incremento da visão de conjunto acerca dos diversos fenômenos 

que compõem a dinâmica ambiental. 
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Resumo 

 

 

É observado que na cidade de Gilbués, mesmo com a lei vigente nº 12.305/10, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), há um descaso com relação 

aos resíduos sólidos produzido. O presente trabalho tem como objetivo conscientizar 

as pessoas sobre a coleta seletiva do lixo, e também mostrar a importância de um 

aterro sanitário em Gilbués-PI. Tanto o governo federal, quanto os governos estaduais 

e municipais enfrentam dificuldades no descarte do lixo produzido.  A elaboração deste 

artigo foi realizada através das bases de dados virtuais, especificamente Google 

Acadêmico (https://scholar.google.com.br), do qual foi realizada a leitura exploratória e 

seleção do material, possibilitando a organização das ideias por ordem de importância 

e sintetização destas. Os efeitos do lançamento de rejeitos na natureza são 

incalculáveis e recaem principalmente na escassez, na contaminação da água e no 

aumento das doenças associadas à poluição ambiental. Não tem nenhum sistema de 

tratamento de efluentes líquidos, sendo que a cidade de Gilbués necessita urgente de 

um aterro sanitário, pois, o lixão existente é um grande problema para a população, 

pois, serve como casa para diversos insetos inclusive o mosquito causador da dengue 

e Zica Vírus, sem falar no mau cheiro que fica no ar. Através deste trabalho é possível 

verificar a importância de um aterro sanitário, pois a destinação do lixo está 

acontecendo de forma inadequada em um lixão a céu aberto sem nenhum tipo de 

cuidado. Verificamos que o sistema de aterro sanitário precisa ser associado a coleta 

seletiva de lixo e a reciclagem, o que permitirá que sua vida útil seja bastante 

prolongada, além do aspecto altamente positivo de se implantar uma educação 

ambiental com resultados promissores na cidade, desenvolvendo coletivamente uma 

consciência ecológica, cujo resultado é um envolvimento maior da população na defesa 

e preservação do meio ambiente. 
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Resumo 

 
A adolescência é uma etapa da vida caracterizada por um complexo processo de 

desenvolvimento biológico, psicológico e social. A gravidez na adolescência constitui - 

se um problema de relevância social que precisa ser tratado no âmbito familiar como 

também no âmbito escolar. Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo 

determinar o impacto adverso da gravidez precoce no âmbito escolar. O estudo foi 

realizado através de um questionário composto de 14 questões objetivas aplicados 

em 8 adolescentes grávidas de 14 a 19 anos do ensino médio  de uma Unidade 

Escolar localizada na cidade de São Gonçalo do Gurguéia – PI. Diante das respostas 

do questionário observou-se, que a maioria das adolescentes engravidou aos 16 anos 

e, maior parte das grávidas não sentiram vontade de interromper a gravidez (6;75%) 

e, quatro (50%) das adolescentes gravidas moram com a família. Cinco das oito 

adolescentes se encontram cursando o 2º ano do ensino médio (62%). Das oito 

adolescentes, seis (76%) afirmam que a gravidez foi por descuido e, 3 delas relataram 

que a escola procurou a ajuda de profissionais de saúde. De acordo com os dados 

observou-se um número elevado de adolescentes grávidas, bem como o desejo de 

interromper a gravidez por algumas delas, além das dificuldades de associar a 

gravidez e os estudos, cujas notas diminuem bastante no período em que as 

adolescentes estão grávidas. Isto torna clara a grande necessidade de recursos para 

minimizar a problemática proveniente de casos de gravidez na Adolescência. 
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Resumo 
 

Introduzir o conhecimento sobre sustentabilidade na escola é um importante passo 

para levar a conscientização ecológica aos alunos, sobretudo às crianças, que são 

mais suscetíveis ao aprendizado. A maneira mais direta de mostrar como a natureza 

auxilia a sociedade é integrar os princípios da sustentabilidade no cronograma de 

estudo. Todas as disciplinas podem ser adaptadas para conscientizar e mostrar aos 

alunos como ajudar o meio ambiente. Este artigo tem como proposta introduzir 

conhecimento sobre a sustentabilidade na escola, tendo como objetivo conscientizar 

estes alunos sobre a importância das ações sustentáveis para nós, a natureza e as 

futuras gerações. A pesquisa de campo foi realizada no Ginásio Estadual Senador 

Chagas Rodrigues, localizado em Monte Alegre do Piauí – PI, com alunos do 6º ano da 

modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), onde houve uma palestra com esses 

alunos  sobre  sustentabilidade,  foram distribuídos  folders  e ao  final  da  palestra  foi 

desenvolvida uma prática sustentável simples, que foi a fabricação de uma luminária 

utilizando materiais recicláveis e a aplicação de um questionário para coleta de dados. 

Nos resultados obtidos pela pesquisa conclui-se que ainda há muito que ser feito para 

que sejam introduzidos os conceitos e práticas sustentáveis dentro da escola. 
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Resumo 
 
A educação ambiental deve ser vista como portadora de orientação visando 

conscientizar  os  indivíduos  frente  aos  problemas  ambientais,  tornando-se  um 

processo participativo, onde o educando assume um papel central do ensino / 

aprendizagem pretendido. O objetivo do trabalho é conscientizar os educadores sobre 

a importância Educação Ambiental mostrando que os infinitos problemas ambientais 

causam desgaste para a sociedade. Esta pesquisa consistiu em realizar um estudo 

em uma Unidade Escolar na cidade de Gilbués-PI, com questionários no intuito de 

analisar e pesquisar sobre o tema abordado. A pesquisa foi desenvolvida com 10 

professores que atuam efetivamente no ensino de ciências da escola citada. Buscou- 

se utilizar como instrumento de coleta de dados metodologia semiestruturada com 

questionário simples, com perguntas abertas, em uma ordem prevista, mas na qual o 

entrevistador possa se sentir vontade para acrescentar respostas de esclarecimento e 

ainda foram utilizadas pesquisas através de leituras. Contudo, e perceptível que a 

educação ambiental encontra-se muito longe de mostrar-se como totalmente aplicada, 

e visível que são muitos os desafios enfrentados para que a Educação Ambiental (EA) 

ocupe seu espaço de fato. Uma das principais causas da não aplicação da Educação 

Ambiental encontra-se na falta de preparo especifico dos docentes para lidar com as 

questões ambientais e discuti-las com mais profundidade. Propõe-se a criação a 

aplicação  da  Educação  Ambiental  nos currículos escolares.  A  escola  pesquisada 

evidenciou que os professores têm dificuldades na execução, conforme diagnósticos 

obtidos no questionário aplicado são poucos os professores que tratam sobre o tema 

Meio Ambiente. Portanto, a escola aborda a Educação ambiental, mas não de forma 

abrangente. 
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Resumo 
 

A Educação Ambiental é um processo que visa formar uma população mundial 

consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe dizem 

respeito. É perceptível que a educação ambiental deve ser inserida nas salas de 

aula.  Vale  ressaltar  o  quanto  os  docentes  deixam  de  fora  os  assuntos 

relacionados à educação ambiental ainda que o assunto deva ser levado em 

consideração pois a consciência ambiental surge, a partir do saber ambiental. O 

presente trabalho foi desenvolvido em uma Unidade Escolar com alunos e 

professores da turma do 9º ano do ensino fundamental dentro de temas da área 

ambiental. O objetivo foi de conhecer a percepção de alunos e professores acerca 

da educação ambiental, onde se analisou o contexto escolar observando de que 

forma os educadores trabalham a problemática ambiental nas Escolas. A 

metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi a coleta de dados na 

escola através de questionário para professores e alunos. A pesquisa vem 

enfatizar que a educação ambiental e os problemas relacionados ao meio 

ambiente ainda estão sendo tratados de maneira isolada, porém deve se ganhar 

mais relevância em sala de aula para que os alunos conheçam a realidade que se 

expõe. Diante do que foi exposto, conclui-se que, um educador precisa utilizar 

estratégias de ensino para a prática de educação ambiental, que estimulem o 

aluno a preservar o meio ambiente, além de promover a integração entre a escola 

e a comunidade, objetivando a proteção ambiental. 
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Resumo 

 

 

Os  jogos  didáticos  são fundamentais para o  processo  de ensino 

aprendizagem caracterizado como alternativa para auxiliar na construção do 

conhecimento do educando. O tema lixo foi escolhido pelos alunos para a confecção 

do jogo didático em sala de aula. Esse assunto é muito importante, pois pode está 

relacionado com a questão de saúde pública. Os lixões são sério problema, que é 

muito comum nas cidades e ainda falta à conscientização das pessoas, pois causa 

risco a saúde humana e a todos os seres vivos que habitam próximas a estes 

locais. Assim, a proposta desse trabalho teve por objetivos motivar o estudo de 

conteúdos relativos ao  meio ambiente, contribuindo para a participação do 

educando na defesa na qualidade ambiental e produzir peças de jogos didáticos 

seguindo modelos pesquisados. Os jogos foram elaborados com base nas 

experiências vivenciadas pelos alunos. A metodologia aplicada foi confeccionar e 

jogar o jogo didático em sala de aula. Os resultados indicaram que os alunos, os 

professores e a coordenação pedagógica gostaram dos jogos didáticos e a maioria 

dos alunos já tinham algum conhecimento sobre os temas abordado. Foi dado por 

alunos em depoimento, que os professores nunca tinha usado jogos didáticos em 

sala de aula como metodologia de ensino. Muitos alunos mostraram interesse e 

curiosidade, acreditam que adotar os jogos como um método de ensino torna a 

aprendizagem mais fácil e motivadora, pois desperta no educando a curiosidade e a 

vontade. 
 
 

Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos. Meio Ambiente. 
 
 

 

 
1 

Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 
2 

Tutora do curso de Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil – UAB. 
3 

Professora  do  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo  Ciências  da  Natureza,  Campus 
Senador Helvídio Nunes de Barros, Universidade Federal do Piauí, Picos-PI. 
4 

Orientadora, Docente do Departamento de Ciências Biológicas – UAB/UFPI. 

*dantasthayne@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:*dantasthayne@gmail.com


I Mostra Científica de Biologia & Ciências da Natureza - 
2016 

 

Universidade Aberta do Brasil – Cursos Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Ciências da Natureza – UAB/UFPI 

 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Buriti dos 
Lopes -PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPORTÂNCIA DAS MATAS CILIARES EM LAGOAS E O IMPACTO DA 
EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS NATURAIS: desenvolvimento de um 

projeto de educação ambiental e conscientização popular 
 

 

Maria Luiza Leal Ferreira1; George Laylson da Silva Oliveira2; Ana Paula dos S. C. 
 

Lima da Silva2; Joilane Alves Pereira Freire2*
 

 

 
 

Resumo 
 

As matas ciliares estão intimamente ligadas à conservação da qualidade e volume 

das águas; essa vegetação tem grande importância para o meio ambiente e, sua 

devastação, provoca serias consequências dentre elas, a escassez de água e de 

animais nativos. Mediante tal relevância o presente artigo teve como metodologia 

o levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos disponíveis na internet e 

uma análise de campo por meio do desenvolvido um projeto educativo através de 

palestras para conscientização os educandos do Ensino Médio que residem na 

zona rural de Inhuma – PI quanto à necessidade de se realizar o reflorestamento 

das matas ciliares das lagoas existentes nestes povoados. Os resultados dessa 

pesquisa revelaram que o público alvo possui conhecimentos significativos quanto 

aos efeitos negativos provocados pela devastação das matas ciliares, porém no 

dia a dia nas localidades rurais onde moram, os docentes nunca buscaram junto à 

comunidade ou família prover meios de conscientização social quanto à 

preservação desse tipo de vegetação. A prefeitura municipal de Inhuma – PI e a 

escola em destaque na pesquisa, embora reconheçam a atual situação do 

município que está registrando a perda de duas importantes lagoas e as secas 

prolongadas, tem realizado poucas ações que viabilizam movimentos sociais para 

reestruturação das matas ciliares ou a conservação dessa vegetação. 
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Resumo 
 

Os impactos ambientais sempre foram um problema para a humanidade. Um 

deles é a construção de barragens no curso de rios. O objetivo principal foi gerar 

reflexão sobre os impactos causados pela construção da barragem de Bocaína-PI 

no leito do rio Guaribas. Foram analisadas algumas variáveis físicas e químicas 

em um ponto localizado na barragem e outro no rio, em dois momentos, de seca e 

de cheia. Além disso, verificou-se junto a uma escola estadual da cidade de 

Inhuma-PI de que maneira a temática ambiental é trabalhada e como se deu a 

formação dos professores com relação a tais conhecimentos. Percebeu-se que as 

variáveis analisadas (sobretudo turbidez, fósforo total e clorofila) evidenciam o 

efeito da barragem (eutrofização) sobre o rio, e que, embora alunos e professores 

tenham  de  forma  clara  noção  sobre  a  importância  de  se  proteger  o  meio 

ambiente, eles admitem problemas na maneira como a temática foi e vem sendo 

trabalhada  em  suas  vidas.  Este  trabalho  traz  algumas  reflexões  acerca  da 

maneira como o homem vem se apropriando dos recursos naturais e de como ele 

procura “cuidar” de forma “sustentável” desses recursos. 
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Resumo 
 

O brincar é uma ação que está dentro do cotidiano da criança, por isso pode ser 

uma boa estratégia para ser utilizado no processo educacional infantil. O objetivo 

desse artigo foi estudar a importância do lúdico na formação escolar infantil, para 

uma análise reflexiva da importância do ambiente lúdico e, consequentemente, 

levar a uma maior motivação da aprendizagem pelo educando. O presente estudo 

foi realizado por meio de observações das atividades lúdicas e verificações de 

como são utilizadas no cotidiano de turmas de ensino infantil. A pesquisa foi 

realizada em uma unidade escolar da cidade de Inhuma no Estado do Piauí. 

Nesse processo de observação na escola foi possível analisar como o lúdico era 

utilizado junto ao conteúdo e no cotidiano da instituição, além de avaliar 

funcionários  da  equipe  gestora  sobre  seus  conhecimentos  em  relação  à 

ludicidade  em  meio  ao  âmbito  escolar.  Assim  concluiu-se  que  no  lúdico 

encontram-se inúmeros aspectos positivos, propiciando diversos benefícios aos 

educandos, tornando o cotidiano escolar mais prazeroso e divertido fazendo com 

que os mesmos aprendam mais e se desenvolvam melhor, fomentando numa 

educação de qualidade. 
 

Palavras-chave: Ludicidade. Educação Infantil. Observação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Graduando do curso de Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil Polo Inhuma – 
UAB. 
2 

Orientador, Docente do Departamento de Ciências Biológicas – UAB/UFPI. 
*darlanalmondes@gmail.com

mailto:*darlanalmondes@gmail.com


 

 

I Mostra Científica de Biologia & Ciências da Natureza  - 
2016 

 

Universidade Aberta do Brasil – Cursos Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Ciências da Natureza – UAB/UFPI 

 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Buriti dos 
Lopes -PI 

 
 
 
 

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUAS COMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM 
ESCOLAR 

 

 

Fernanda Maria de Araújo Carvalho1; Gislanne Brito de Araújo Barros2; Isis Gomes 
de Brito Souza2*

 

 
Resumo 

 

Adolescentes estão iniciando mais cedo à atividade sexual. Este fato vem se 

agravando cada dia mais, pois, se notam grandes índices de gravidez na 

adolescência um dos motivos que os leva a evasão escolar. Objetivamos assim, 

propor estratégias  para  melhorar  o  conhecimento  de  alunos  adolescentes do 

ensino público de Inhuma-PI sobre as consequências de uma gravidez precoce e 

conscientizá-los  sobre  o  uso  dos métodos  anticoncepcionais  e, 

consequentemente reduzir as taxas de gravidez na adolescência e abandono 

escolar.  Foi  feita  uma  pesquisa  de  campo  exploratória,  através  de  visita  as 

escolas públicas e aplicação de questionários. De acordo com a maioria dos 

alunos entrevistados 48% relataram que as escolas deveriam falar sobre 

sexualidade entre o 7º e o 9º ano, período em que mais surgem as dúvidas. 57% 

dos alunos dizem que não sentem liberdade para falar sobre esses assuntos com 

seus pais, por medo da reação deles. Os resultados mostraram-se relevantes 

para que métodos alternativos de educação sexual sejam implantados para a 

consolidação do aprendizado sobre sexualidade e prevenção de gravidez. A 

análise possibilitou identificar a necessidade de maior discussão na escola e a 

inserção dos pais nesse processo. 
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FREQUÊNCIA EM QUE OCORRE A OBESIDADE NAS CRIANÇAS E COMO A 
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Resumo 
 

 

A obesidade é uma doença crônica definida como um acúmulo excessivo de 

tecido adiposo num nível que compromete a saúde dos indivíduos, superior ao 

valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do 

dia a dia, ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que 

o gasto energético correspondente. O papel da educação escolar objetivo deste 

ensaio  é  contextualizar  o  papel  da  educação  física  escolar  na  prevenção  e 

controle da obesidade em crianças e adolescentes, uma vez que a educação 

física, pela sua especificidade com as experiências corporais, possa a se tornar 

um espaço possível para definição de ações educativas no combate a epidemia 

da obesidade em crianças e adolescentes. 
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Resumo 
 
 

Os seres humanos são continuamente expostos a microrganismos encontrados 

nas  condições  normais  e  em graus  variáveis,  podendo  ser  contaminados.  A 

vacinação é utilizada na prevenção dessas contaminações, atuando no sistema 

imune para eliminação de agentes ou moléculas estranhas com finalidade de 

manter a homeostasia do organismo. Assim, as vacinas fazem parte da vida, 

obrigatória nos primeiros anos de vida, mas no desconhecimento popular 

desnecessário em outras faixas etárias. Este estudo tem como objetivo verificar a 

cobertura vacinal contra influenza no município de Wall Ferraz, Piauí, Brasil, nos 

anos de 2011 a 2014 relacionando com o conhecimento dos alunos adquirido em 

sala de aula sobre vacinas em uma escola estadual localizada na zona urbana da 

mesma cidade. 
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Resumo 
 

A gravidez na adolescência é um fenômeno que vem sendo discutido a cada ano no 

Brasil, por ser motivo de preocupação devido às consequências. Atualmente é 

concebida como um problema de saúde pública, que pode ser evidenciado pela falta 

de educação sexual, planejamento familiar e pelo uso errôneo de métodos 

contraceptivos. O abandono da escola após a gravidez instalada e ocorrida muito 

compromete o acesso e a permanência da aluna-mãe na escola, nesse aspecto, é 

imprescindível educar para uma adolescência mais saudável, evitando ao máximo, 

uma gravidez precoce. Foi realizado primeiramente um levantamento em três escolas 

da rede estadual de ensino no município de Inhuma – Piauí, com a participação de 

trinta  grávidas  com faixa  etária  entre  15  e 21  anos,  frequentes  nessas  escolas. 

Observou-se que apenas 13% das entrevistadas planejaram ou tiveram intenção de 

engravidar, deixando-nos perceber que na sua grande maioria, a gravidez na 

adolescência acontece de forma despercebida ou indesejada. Diante dos dados 

obtidos, afirmou-se que nenhuma das adolescentes envolvidas tem pretensão de 

parar de estudar, pelo contrário, assim como estão estudando, relatam ter muita 

vontade de seguir com as atividades escolares, e almejam entrar no ensino superior, 

visando  proporcionar  um futuro  de  melhor qualidade  e  conforto  para  seus  filhos 

através de um emprego advindo de sua formação acadêmica. 
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Resumo 

 
Ensinar a disciplina Biologia é uma tarefa não muito fácil, pois requer recursos 

para o melhor aprendizado do aluno, como por exemplo, as aulas práticas, de 

biologia que nem sempre estão disponíveis nas escolas, requer também 

comprometimento do professor ao ensinar essa disciplina que sempre deve estar 

procurando inovar em suas aulas, possibilitando enriquecer os conteúdos para 

melhor entendimento e de fato o aprendizado do aluno. Apesar de que a aula 

teórica expositiva ainda é a mais utilizada, portanto esta pesquisa científica teve 

como objetivo saber a posição dos professores sobre a realização das aulas 

práticas, como também da dificuldade na realização das mesmas. Foi realizado 

um levantamento de dados com três escolas públicas estaduais. Diante da 

pesquisa 70% apontaram a falta de recursos disponíveis na escola e 30% 

apontaram o desinteresse dos alunos por essas aulas. 80% afirmaram que os 

livros possuem sugestões de práticas, 90% dos professores responderam que 

não possui laboratório. A pesquisa apontou também que os possíveis fatores que 

vem fazendo com que isso não seja possível são: a falta de estrutura das escolas 

(falta de laboratório próprio) e a desmotivação de professores. Porém, apesar de 

todos esses obstáculos é possível a realização destas aulas mesmo com 

dificuldades. O professor não deve acomodar-se mesmo tendo obstáculos e sim 

sempre estar buscando uma maneira mais eficiente de repassar o conhecimento 

aos alunos e motivando-os, buscando novos métodos e novas possibilidades de 

ensinar. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: A COLETA SELETIVA NA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ, PIAUÍ 

 

Leidilândia da Silva Santos¹*; Ana Carolina Soares Dias2
 

 
Resumo 

 

O modo como o homem vem utilizando os recursos naturais de forma inadequada 

têm levado a muitas consequências. Diante dessa situação, se faz necessária 

uma educação ambiental que conscientize as pessoas, buscando um equilíbrio 

entre o homem e o ambiente. Assim, este estudo analisa o conhecimento em 

coleta seletiva de alunos da educação de jovens e adultos de uma escola da rede 

estadual localizada no município de São José do Piauí, Piauí. Dentre os 

entrevistados, 85% afirmaram conhecer o tema coleta seletiva, 60% afirmaram 

que reutilizam embalagens, 60% responderam jogar o lixo em terrenos baldios, 

40% escolhe produtos que agridem menos o meio ambiente, 60% apresentaram 

interesse na participação de projetos que envolvam problemas causados pelo lixo, 

65% é a favor da implantação de um projeto. Através deste estudo percebe-se 

que  a  maioria  dos  alunos  tem  conhecimento  sobre  a  importância  da  coleta 

seletiva do lixo. No entanto, é necessário que todos os interessados no assunto 

trabalhem juntos. 
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Resumo 

Os insetos estão presentes em diversos ambientes participando de importantes 

processos e interações biológicas, no entanto, ainda são poucas as informações sobre 

estes animais em várias regiões. Este trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento preliminar da diversidade de insetos presentes em uma área rural de 

Inhuma/Piauí e expor as amostras em forma de oficina enfatizando sua importância 

ecológica e promovendo educação ambiental para agricultores rurais. O levantamento 

da entomofauna foi realizado durante uma semana, em uma área de 1 ha de mata 

nativa na localidade denominada Contendas, na zona rural a oeste do município de 

Inhuma/Piauí. Foram coletados 705 insetos com o auxílio de armadilhas de solo do tipo 

Pitfall. Em laboratório, os insetos foram triados, acondicionados, identificados e 

amostras foram usadas para a confecção de uma caixa entomológica. A oficina foi 

realizada para agricultores e estudantes de agropecuária em uma escola de Aroazes. 

Foi desenvolvida de forma interativa e dinâmica, abordando as principais ordens de 

insetos, dando ênfase na importância da biodiversidade e interações biológicas 

relevantes que desempenham na natureza. Nesse momento, houve exposição da caixa 

entomológica e aplicação de questionários para verificar o conhecimento adquirido 

durante a apresentação. A Ordem Hymenoptera apresentou a maior abundância nas 

coletas, seguida pela ordem Coleoptera. Os agricultores rurais não tinham o 

conhecimento correto sobre o manejo do plantio e o uso de agrotóxico. A abordagem 

dessa temática impactou positivamente no público deste trabalho que foram 

sensibilizados sobre a preservação ambiental no exercer de sua profissão e o equilíbrio 

ecológico relacionado à entomofauna. Faz-se necessário a oferta de cursos de 

qualificação periodicamente aos agricultores, para que possam produzir sem interferir 

expressivamente na integridade dos ecossistemas. 
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Claudene Araújo de Sousa2; Eliesé Idalino Rodrigues3
 

 

 

Resumo 
 

Este trabalho buscou refletir sobre a importância de aulas diferenciadas sobre o 

estudo das microalgas na disciplina de Biologia no Ensino Médio. O objetivo geral 

foi analisar a eficácia de um recurso didático mais contextualizado e analisar a 

importância da disciplina Biologia para o desenvolvimento social dos alunos do 

ensino médio. A metodologia foi o levantamento bibliográfico em livros, revistas, 

artigos disponíveis e pesquisa de campo através da aplicação de questionários e 

testes de resultados de um recurso didático (aula diferenciada) com 46 alunos de 

duas turmas do 2º ano do Ensino Médio na cidade de Inhuma-PI. Os resultados 

obtidos revelaram que, por meio de aulas práticas, é possível elevar a motivação 

dos educandos, aumentar as possibilidades de reflexão dos conteúdos estudados 

e adquirir conhecimentos inatingíveis pela simples prática expositiva (teórica) de 

conteúdos. 
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IMPORTÂNCIA DAS MATAS CILIARES EM LAGOAS E O IMPACTO DA 
EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS NATURAIS: desenvolvimento de um 

projeto de educação ambiental e conscientização popular 
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Resumo 
 

As matas ciliares estão intimamente ligadas à conservação da qualidade e volume 

das águas; essa vegetação tem grande importância para o meio ambiente e, sua 

devastação, provoca serias consequências dentre elas, a escassez de água e de 

animais nativos. Mediante tal relevância o presente artigo teve como metodologia 

o levantamento bibliográfico em livros, revistas, artigos disponíveis na internet e 

uma análise de campo por meio do desenvolvido um projeto educativo através de 

palestras para conscientização os educandos do Ensino Médio que residem na 

zona rural de Inhuma – PI quanto à necessidade de se realizar o reflorestamento 

das matas ciliares das lagoas existentes nestes povoados. Os resultados dessa 

pesquisa revelaram que o público alvo possui conhecimentos significativos quanto 

aos efeitos negativos provocados pela devastação das matas ciliares, porém no 

dia a dia nas localidades rurais onde moram, os docentes nunca buscaram junto à 

comunidade ou família prover meios de conscientização social quanto à 

preservação desse tipo de vegetação. A prefeitura municipal de Inhuma – PI e a 

escola em destaque na pesquisa, embora reconheçam a atual situação do 

município que está registrando a perda de duas importantes lagoas e as secas 

prolongadas, tem realizado poucas ações que viabilizam movimentos sociais para 

reestruturação das matas ciliares ou a conservação dessa vegetação. 
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PERCEPÇÕES E CONCEPÇÕES TEÓRICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
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Resumo 
 

O meio ambiente é uma questão de sobrevivência para a sociedade 

contemporânea e, consequentemente, a Educação Ambiental deve estar presente 

em todos os espaços educativos. Desta maneira a universidade não pode estar 

alheia às questões ambientais. Analisar as percepções, concepções teóricas 

educação ambiental na visão dos alunos do curso de Licenciatura Plena em 

Ciências Biológicas. Foi realizado pesquisa de campo, em que foi utilizado um 

questionário, contendo cinco perguntas abertas, voltadas especificamente às 

percepções e concepções teóricas da Educação Ambiental na visão dos alunos 

do  curso  de  Licenciatura  Plena  em Ciências  Biológicas,  com uma  tendência 

principalmente de certificar uma possível evolução do conhecimento ambiental 

desses alunos no decorrer do curso. Apesar, que no currículo do curso, há 

algumas disciplinas que abordam temas de Educação Ambiental, os resultados 

indicaram que  o  contato  com a  temática  nas  poucas  disciplinas  do  curso  é 

insatisfatório. Nesse sentido, sugere-se uma revisão da abordagem das questões 

ambientais no curso de Ciências Biológicas e a possibilidade de inserir Educação 

Ambiental de forma multidisciplinar no currículo escolar envolvendo mais esses 

estudantes de graduação de Ciências Biológicas nas questões ambientais. 
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Resumo 
 

O presente artigo buscou refletir sobre o papel da administração pública municipal 

quanto à destinação adequada dos resíduos sólidos e apresenta o tema o lixo 

urbano e suas consequências para o meio ambiente. O desenvolvimento desse 

trabalho tem como objetivo geral analisar como é feito a destinação dos resíduos 

sólidos da cidade de Inhuma Piauí verificando especialmente como está sendo 

desenvolvido o projeto de lei que cria o "Plano de Saneamento Básico” desta 

cidade. Para alcance desse objetivo optou-se por realizar um levantamento 

bibliográfico em livros, revistas, artigos disponíveis na internet e uma pesquisa de 

campo de caráter quanti-qualitativa para o secretario do meio ambiente e 

urbanismo, o representante da empresa R. S. responsável pela coleta de lixo no 

município de Inhuma- PI e dez inhumenses. Os resultados obtidos revelaram que 

a prefeitura de Inhuma- PI está em processo de conclusão do seu processo de 

gestão dos resíduos sólidos exigidos pela Lei 12.305 - Lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e a sociedade está consciente da importância da reciclagem, 

porém poucos tomam iniciativas para reduzir a produção de lixo domiciliar. 
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Resumo 

 

O meio ambiente sofre modificações bastante agravadas por consequência do 

desenvolvimento urbano e há pouca sensibilização da sociedade quanto à 

preservação   do   espaço   em   que   vivem.   A   educação   ambiental   e   o 

desenvolvimento sustentável se apresentam como elementos indispensáveis na 

transformação de valores, sensibilização e comportamentos das pessoas com 

relação à utilização das riquezas naturais. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

promover a educação ambiental, abordando o tema desenvolvimento sustentável, 

para agricultores rurais do município de Inhuma/Piauí. O processo educativo 

ocorreu de forma dinâmica e interativa com 31 agricultores rurais da associação 

dos moradores da localidade Caldeirão do Saco. Esse público foi escolhido por 

estarem  diretamente  envolvidos  com  o  manejo  dos  recursos  naturais.  No 

momento  educativo,  foram aplicados  questionários  pré-teste  e  pós-teste  para 

verificar sobre o conhecimento adquirido durante a apresentação. Os resultados 

revelaram que os agricultores tinham um conhecimento empírico sobre educação 

ambiental, desenvolvimento sustentável e sua importância, porém não 

correlacionavam corretamente os conceitos e práticas sobre a temática ambiental. 

Após a palestra aplicada, concluiu-se que o processo educativo contribuiu para o 

aumento  da  assimilação  e  organização  do  conhecimento.  É  necessária  a 

utilização de novas metodologias de ensino para a educação ambiental, que seja 

adequado ao público alvo e funcione como uma ferramenta efetiva para diminuir 

com eficácia atitudes imprudentes com o meio. Este trabalho contribuiu com a 

sensibilização sobre a problemática ambiental para a comunidade de agricultores 

rurais de Inhuma/Piauí. 
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Resumo 
 

A evolução do mundo globalizado influenciou o uso das tecnologias no processo 

educativo, o que depois veio contribuir para o surgimento da modalidade de Ensino a 

Distância (EaD). Tais recursos tecnológicos são fundamentais para assessorar o 

profissional da educação em suas metodologias de ensino. Assim, é preciso compreender 

como estes recursos tecnológicos são empregados nos cursos à distância ofertados em 

nosso país. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o uso dos recursos 

tecnológicos na formação profissional e intelectual dos acadêmicos EaD do curso 

Licenciatura  em Ciências  Biológicas,  polo Luiz  de  Sousa  Leal  em Inhuma/Piauí.  Foi 

realizada pesquisa bibliográfica, análise observacional in loco e aplicação de um 

questionário diagnóstico para acadêmicos e atores envolvidos do curso. Verificou-se que 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) empregadas promovem economia, 

flexibilidade de horários e maior interação entre acadêmicos e atores envolvidos na EaD. 

Parte dos estudantes ainda não possui acesso aos recursos tecnológicos ou habilidade 

em manuseá-los, os que têm fácil acesso não direcionam o tempo necessário do seu uso 

para os estudos. Tanto estudantes quanto atores envolvidos mostraram-se sabedores da 

importância, aplicabilidade e funcionalidade das TICs para o processo educativo e 

formação profissional. No entanto, essas ferramentas não são adequadas ou totalmente 

exploradas no desenvolver das metodologias aplicadas nas aulas teóricas, práticas e nas 

apresentações virtuais dos Trabalhos de Conclusão de Curso. Para minimizar tais 

problemáticas identificadas, sugere-se que polo ofereça uma rede de internet melhor, 

mais equipamentos, aulas dinamizadas e com mais práticas laboratoriais. Além disso, 

indica-se que desenvolva e/ou aprimore, no início do curso, aulas de capacitação para 

estudantes e profissionais, a fim de que fiquem qualificados e no mesmo patamar de 

conhecimento quanto ao uso de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis. 
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Resumo 
 

Essa pesquisa relata sobre as práticas pedagógicas em Ciências naturais no 9º 

ano do ensino fundamental nas escolas urbanas publicas da cidade de Picos - 

Piauí, com foco em investigar como os professores de Ciência estão atuando na 

educação. Os objetivos foram identificar as práticas pedagógicas, os instrumentos 

didáticos utilizados nas aulas de Ciências e também conhecer a opinião dos 

alunos sobre seus educadores. Para tal, utilizou-se análise documental, pesquisa 

bibliográfica e também coleta de dados por meio de questionários. Os resultados 

revelaram que os professores possuíam experiência considerável em ministrar a 

disciplina, mesmo alguns não tendo a formação acadêmica na área. Além disso, 

os equipamentos básicos e as aulas expositivas foram os instrumentos didáticos 

mais utilizados. A internet e os livros didáticos são as formas mais usadas no 

preparo das aulas de Ciências, no entanto, para o estudo dos alunos, a internet 

não é o principal recurso. O meio de avaliação mais citado pelo professor foi a 

prova escrita, porém, não foi o método melhor indicado pelos alunos que também 

se  mostraram menos satisfeitos que seus educadores quanto a eficiência do 

ensino e aprendizagem na disciplina em questão. É necessário melhorias para 

diminuir as problemáticas intrínsecas ao sistema educacional, pois esta nem 

sempre oferece todos os mecanismos necessários. No entanto, todos os 

professores se mostraram realizados com suas atividades, revelando sua real 

vocação para serem educadores. 
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Resumo 
 

O presente estudo promove uma reflexão sobre a Educação Sexual no âmbito escolar. 

Pois diante dos problemas relacionados à educação sexual devido à vulnerabilidade 

dos adolescentes apresenta-se então a escola, como uma forte aliada na educação 

sobre a sexualidade, com o compromisso de garantir o amadurecimento do senso de 

auto  responsabilidade  dos  jovens,  desenvolver  suas  capacidades  de  perceber  os 

fatores de risco e orientá-los para vida saudável. Como estratégia metodológica 

inicialmente foi realizada uma abordagem bibliográfica e em seguida uma pesquisa de 

campo.   Delimitou-se   a   estudar   a   Educação   sexual:   prevenção   das   doenças 

sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce na Unidade Escolar Antônio Gentil 

Dantas Sobrinho com alunos do Ensino Médio no turno vespertino. Os alunos foram 

submetidos ao questionamento: Como a educação sexual está sendo trabalhada no 

ambiente escolar da referida escola? Objetivando, assim, demonstrar a necessidade de 

trabalhar a educação sexual nas escolas, como meios de prevenir os jovens das DSTs 

e gravidez precoce. Dessa forma os resultados obtidos mostram a necessidade de uma 

aliança entre todos que fazem parte da vida destes jovens (escola e família), e esta 

aliança deve atuar cada vez mais na educação sexual dos adolescentes. Evidenciando 

também que a escola possui papel fundamental no esclarecimento das dúvidas dos 

adolescentes, afim de minimizar os fatores de riscos mediante orientações pertinentes 

à realidade dos jovens, como, também, capacitá-los para o amadurecimento da 

cidadania. 
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Resumo 
 

A construção de hortas no ambiente escolar possibilita o desenvolvimento de 

várias atividades em educação ambiental e alimentar desenvolvendo uma série 

de novas aprendizagens. O presente trabalho teve como objetivo conscientizar os 

educandos quanto à importância da horta inserida no ambiente escolar, adotando 

a  prática  do  cultivo  ecológico  com foco  na  produção  de  alimentos  livres  de 

agrotóxicos. O trabalho foi aplicado em turmas da 6ª série do ensino fundamental, 

com  várias  atividades,  dentre  elas:  palestras  sobre  alimentos  orgânicos  e  a 

relação destes com o meio ambiente e práticas que consistiu nas etapas que 

envolvem a implantação da horta. Durante a realização deste estudo também foi 

aplicado  um  questionário  para  discutir  a  importância  da  horta  no  ambiente 

escolar. Com o desenvolvimento da pesquisa, foi  possível  observar como as 

atividades desenvolvidas contribuíram para conscientizar os alunos acerca da 

temática ambiental, levando-os a compreender a necessidade da conservação do 

meio ambiente e da importância de hortaliças orgânicas para a saúde humana, 

gerando um interesse maior no conhecimento e nas relações estabelecidas como 

o meio ambiente através da experiência com a horta. Conclui-se com a 

concretização deste trabalho, que os educandos adquiriram maior 

responsabilidade com os cuidados à natureza e adotaram bons hábitos 

alimentares para uma melhor qualidade de vida. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS: análise da prática docente 
em uma escola municipal da cidade de Inhuma- PI 

 
 

Velane Alves Leal1*; Aureluce de Sousa Araujo2; Gislanne Brito de Araújo 
Barros3; Isis Gomes de Brito Sousa3

 

 

 
Resumo 

 

O  meio ambiente está em constante processo de degradação e a educação 

brasileira vem atentando para as questões ecológicas, inserindo nas suas grades 

curriculares conteúdos voltados para a conscientização social dos alunos. Neste 

sentido, a disciplina de Ciências torna-se uma das principais matérias escolares 

que destacam tal temática. Mediante o exposto, este artigo aborda sobre o tema 

Educação Ambiental no ensino de Ciências e tem como objetivo principal analisar 

prática docente dos professores da rede estadual  de Inhuma- PI quanto aos 

aspectos relativos ao ensino de Ciências com relação à importância da educação 

ambiental. A metodologia adotada fundamentou-se numa pesquisa de campo de 

caráter  exploratória  e  abordagem quanti-qualitativa  para  duas  professoras  da 

disciplina de Ciências e dez alunos do 6º ano do Ensino fundamental e o 

levantamento bibliográfico em livros, revistas e artigos. Os resultados revelaram 

que tanto os professores quanto a equipe pedagógica são conscientes da 

devastação ambiental do planeta e buscam realizar oficinas pedagógicas que 

priorizem a construção critica tanto dos alunos quanto da comunidade escolar. O 

maior desafio dos professores tem sido refletir dentro das comunidades nas quais 

os alunos estão inseridos as aprendizagens obtidas dentro da escola visto que a 

preservação do meio ambiente necessita de ações diretas de toda comunidade. 
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O USO RACIONAL DE ÁGUA EM UMA ESCOLA NA CIDADE DE CARIDADE/PI 
 

Alanda Ganda de Carvalho1*; Kátia da Conceição Machado2
 

 
Resumo 

 
A água é um elemento essencial à vida e como tal, é fundamental que a 

mesma seja utilizada de forma consciente e racional. Atualmente, cerca de 

milhares de pessoas sofrem com problemas relacionados com a falta de água. 

Este trabalho tem como objetivo geral observar de que maneiras os alunos de 

duas unidades escolares na cidade de Caridade do Piauí estão utilizando a 

água e como estão promovendo o bom uso da mesma, além do uso racional da 

água nas atividades cotidianas no âmbito da comunidade escolar. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica e de campo, realizada em duas unidades escolares 

na cidade de Caridade do Piauí. Como sujeitos, foram entrevistados alunos de 

1º ao 3º ano do Ensino Médio. Também foram entrevistados professores e 

funcionários da escola. A pesquisa constatou que a disciplina de Biologia é a 

que mais promove atividades voltadas para o uso racional de água; que a 

escola tem promovido debates e palestras sobre o tema; no entanto, 

professores e funcionários destacaram que a escola não faz racionamento de 

água. 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: PROCESSO DE ENSINO 
 

Clecilene de Oliveira Silva1*; Kátia da Conceição Machado2
 

 
 

Resumo 
 

A avaliação da aprendizagem tem como finalidade discutir os métodos traçados 

pelos professores para medir os conhecimentos dos seus alunos. Devemos 

observar que os índices de aprendizagem mudaram muito devido há grandes 

reformas na educação brasileira, não podemos criticar os métodos usados por 

cada docente, pois são opiniões diferentes mais  mostrando-lhes de forma clara e 

o objetivo métodos que pode ajuda-los em sala de aula. Transformando-a mais 

atrativa. Um dos grandes problemas da educação hoje são as políticas públicas 

que a fins de interesse político contatam pessoas sem estruturas apropriadas 

para estar em sala de aula, prejudicando a aprendizagens dos alunos.  Além das 

políticas publicas, há uma grande preocupação em atribuições de notas aos aluno 

hoje em dia ainda confundem avaliar e medir. Avaliar é observar de diversas 

formas de comportamentos dos alunos, o importante não é o quantitativo de notas 

e sim oque aprendeu no decorrer do ano. Medir é observar a quantidade de notas 

que ficou no final de cada semestre. Todos aqueles que já estiveram em sala de 

aula sabem que não é fácil administrar uma turma onde grande maioria querem 

aprender, para que no futuro possa ter recompensas e  uma pequena quantidade 

que vão para a escola só pra atrapalhar o professor ou chamar atenção do 

mesmo pois pode estar passando por momentos difíceis e precisa de uma palavra 

que não pode contar com os seus familiares. Falando de avaliação da 

aprendizagem não poderemos deixar de lados as escolas literárias, são elas: 

Escola Tradicional; Escola Nova; Escola Tecnicista e Escola Libertadora ou 

Progressista. Conforme Libâneo (1994), nesse processo de ensino aprendizagem, 

o professor assumi o papel de facilitador, ou seja, daquele que ajude o aluno a 

aprender.  Nesta tendência  o  docente  ajuda  o  aluno  à aprender ao invés de 

decorar. 
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O REAPROVEITAMENTO DO LIXO ORGÂNICO EM UMA ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO DE REDE ESTADUAL NA CIDADE DE SIMÕES-PI 
 

Cleice Oliveira Silva1*; Keylla da Conceição Machado2
 

 

 
Resumo 

 
Alguns anos atrás o estudo do meio ambiente não recebia a devida atenção. 

Todavia, este cenário se alterou e isto decorre especialmente dos sinais da crise 

ecológica que se apresenta para a humanidade. Tendo em vista a crise ambiental 

que hoje se faz de maneira cada vez mais intensa no mundo. O objetivo deste 

trabalho foi analisar o conhecimento e a percepção de alunos em uma escola 

pública estadual, situada no município de Simões/PI, sobre os métodos de 

reaproveitamento da matéria orgânica. Neste trabalho, foi realizado uma pesquisa 

com aplicação de um questionário para alunos do 2° e 3° ano do ensino médio 

com intuito de promover formas de reaproveitamento do lixo orgânico. Para os 

estudantes, a maior parte do lixo produzido diariamente pela família é orgânico, 

constituído por restos de alimentos, cascas de frutas e de verduras, sendo que a 

atividade de jogar o lixo até o ponto para ser coletado é realizada diariamente ou 

em dias alternados. Os resultados demonstraram que os alunos sabem as 

alternativas para o reaproveitamento do lixo orgânico, mas não costuma 

reaproveitar esse tipo de lixo produzido na escola. 
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ESTUDO SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA NO 
MUNICÍPIO DE CARIDADE DO PIAUÍ 

 
 

Denisa de Sousa Silva1*; Keylla da Conceição Machado² 

 
RESUMO 

 
É extremamente perceptível a degradação do homem ao meio ambiente, quando 
os diferentes ecossistemas são constantemente destruídos trazendo ameaça a 
variedades de seres vivos tendo por total responsabilidade a ação humana. A 
pesquisa  foi  realizada  na  Escola  Estadual  de  Ensino  Médio  e  Educação  de 
Jovens e Adultos (EJA) na cidade de Caridade-PI, tendo como objetivo verificar 
se está sendo trabalhada a Educação Ambiental nesta instituição de ensino, para 
a coleta dos dados necessários à pesquisa foi aplicado um questionário com 
perguntas  objetivas  para  os  alunos  da  referida  escola  e  foi  realizada  uma 
pesquisa  com  artigos  relacionados  com  o  tema  abordado  bem  como  as 
entrevistas com os alunos, após a aplicação dos questionários, foi analisado o 
ponto  de  vista  e  o  conhecimento  que  cada  um dos  entrevistados  obtinha  a 
respeito desta temática, bem como tem sido trabalhada a EA na referida escola, 
entrevistamos alunos do Ensino Médio de EJA, nos períodos tarde e noite e sua 
faixa etária varia de 15 a maior de 25 anos com isso constatou-se que a escola 
tem trabalhado a Educação de forma relevante. Observamos que a escola 
desenvolve  sim  alguns  trabalhos  envolvendo  a  Educação  Ambiental  como 
projetos, por exemplo, e que é explorado principalmente a reciclagem, embora a 
escola não tenha formas especificas e frequentes de se trabalhar esse assunto 
percebe-se que o contato dos alunos com os trabalhos na mesma influência na 
real preocupação de cada educando com o meio ambiente. 
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A IMPORTANCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

 

Denise Oliveira de Amorim¹*; Keylla da Conceição Machado2
 

 

 
Resumo 

 

A  sociedade  tem  enfrentado  grandes  desafios  na  busca  por  soluções  para 

diminuir os impactos ambientais causados pela ação humana. As questões 

ambientais estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e à medida que a 

humanidade cresce, a sua capacidade de transformação aumenta, surgindo uma 

serie de discussões quanto ao uso do espaço e recursos. O presente estudo 

busca analisar a temática ambiental na escola com o objetivo de reconhecer a 

importância da Educação Ambiental envolvendo o contexto escolar, no intuito de 

ampliar o conhecimento dos alunos sobre a problemática ambiental. Deste modo 

a educação ambiental é realizada em diversos contextos da sociedade, e pode 

ser abordada em todas as disciplinas na educação quando se analisa as relações 

entre homem e o ambiente natural e as relações sociais. Considerando a 

importância  da  temática  ambiental  para  o  desenvolvimento  do  senso  comum 

crítico e da construção de um saber ambiental, a escola deve oferecer meios 

efetivos  para  que  os alunos compreendam os  fenômenos  naturais,  as ações 

humanas e as suas consequências para consigo, para sua própria espécie, para 

os  outros  seres  vivos  e  para  o  meio  ambiente.  Realizou-se  uma  pesquisa 

descritiva na escola por meio de questionário de conhecimento permitiu avaliar a 

realidade da Educação Ambiental na referida escola. Nesse contexto a Educação 

Ambiental  deve  ser  tratada  como  um componente  essencial  no  processo  de 

formação, possuindo uma abordagem direcionada para a resolução de problemas 

e contribuindo para o envolvimento ativo do público. 
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A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS A PARTIR DO 

PONTO DE VISTA DE BIÓLOGOS 
 

Erica da Silva Araújo1; Keylla da Conceição Machado2
 

 
 

Resumo 
 

O meio-ambiente tem sido objeto de estudo de diversas disciplinas na atualidade. 

Este trabalho tem como ênfase a questão do processo erosivo, que corresponde 

ao desgaste, transporte e sedimentação do solo, subsolos e das rochas como 

efeito da ação dos agentes erosivos, como os ventos, a água e os seres vivos. 

Com base nisso, este trabalho tem como objetivo analisar os principais problemas 

de erosão causados nos solos agrícolas, com alguns aspectos de condições de 

clima, solo e relevo. Trata-se de uma pesquisa de campo realizada na cidade de 

Simões-PI, tendo como sujeitos quatro biólogos e como instrumental de col eta de 

dados,  um  questionário  com  questões  abertas  que  versavam  sobre  o  tema 

‘degradação ambiental’. Os resultados apontaram que a poluição e a erosão dos 

solos são dois dos maiores problemas ambientais da atualidade. Os biólogos 

citaram também as grandes indústrias e as práticas da agropecuária como 

responsáveis pelo agravamento desses problemas, destacando que existem 

poucas medidas de preservação tomadas. 
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IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM UMA ESCOLA DE REDE 
ESTADUAL MUNICÍPIO DE SIMÕES-PI 

 
Francisca Edilene Holanda Guimarães1*; Tatiana Maria Barreto de Freitas2

 

 
Resumo 

 
A educação ambiental é de fundamental importância no tocante da preservação 

do nosso planeta. Diante disso percebe-se a importância de se procurar, através 

da educação ambiental com o foco na implantação da coleta seletiva, em meio ao 

ambiente escolar, um processo educacional, social e ambientalista que baseia no 

recolhimento de materiais potencialmente recicláveis (papéis, plásticos, vidros, 

metais) previamente separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados, 

para motivar os alunos e se necessário uma conscientização de uma forma mais 

consistente com a intenção de mudar os hábitos, com objetivo de analisar o 

conhecimento dos alunos de uma escola da rede estadual sobre o tema coleta 

seletiva, o instrumento utilizado para essa pesquisa foi a aplicação de um 

questionário, composto por 10 questões objetivas para os alunos. De acordo com 

os resultados da pesquisa a proposta de implantação da coleta seletiva na escola 

foi satisfatória, pois é importante praticar a coleta seletiva, pois diminui a 

quantidade de lixo que chegam nos aterros sanitários e dessa maneira minimizam 

o impacto causado pelo lixo, é uma maneira de despertar as pequenas atitudes 

podendo contribuir com a melhoria do meio ambiente e que deve partir de cada 

um, pois a escola é também um ambiente de aprendizagem e conscientização. 
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ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS PARA O ENSINO DE 

BIOLOGIA 
 

 

Getúlio José de Carvalho Júnior1; Juscelino dos Reis Silva2; Ismael da Silva Vitor2*, Marcela 

Bernardes Portela2
 

 

 
Resumo 

 

Os  avanços  tecnológicos  e a  evolução  da Biologia  sempre  ocorreram após  grandes 

investigações e experimentação do conhecimento. Com isso, a prática vivenciada 

consolidou a teoria proporcionando segurança à disseminação do científico. Atualmente 

nas escolas, o ensino de Ciências e Biologia tem sido um desafio para a maioria dos 

educadores, pois já se torna praticamente impossível aproximar o ensino científico à 

realidade do aluno, utilizando apenas livros didáticos. No ensino de Biologia, desenvolver 

atividades práticas associadas à teoria fortalece o ensino e a aprendizagem do estudante, 

propiciando autonomia na aquisição de conhecimentos úteis ao desenvolvimento pleno do 

ser e da compreensão da ciência. O trabalho objetiva avaliar a eficiência das atividades 

práticas para o ensino de Biologia. Para desenvolver esse trabalho foi avaliado o nível de 

aprendizagem com e  sem uso  de  atividades  práticas  associadas  ao  conteúdo  e  as 

dificuldades encontradas pelos educadores que atuam na área com o intuito de identificar 

a significância das atividades práticas para o ensino de biologia. A análise dos resultados 

demonstra que a partir da atividade prática, os alunos aumentaram seu aproveitamento 

do conteúdo, 26,3% e 28,1%, enquanto que os estudantes que não utilizaram atividades 

práticas tiveram pouco rendimento na resolução do questionário, 26,3%. Os professores 

que realizam as práticas, 20%, o fazem por ocasião de projetos pedagógicos na escola, 

objetivando apenas promover a culminância com a comunidade escolar, enquanto que 

20% relatam outras situações – solicitação da gestão ou para quebrar a rotina de sala de 

aula. O rendimento dos alunos torna-se mais proveitoso quando há o uso de atividades de 

experimentação associadas à teoria. Enquanto que os professores compreendem a 

importância e justificam que recorrem a tais atividades eventualmente a depender dos 

conteúdos e do desenvolver da turma. 
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LIXO: UM PROBLEMA AMBIENTAL E A PROBLEMÁTICA DO LIXO 

 
 

Gildayane de Carvalho Silveira¹; Marcela Bernardes Portela² 

 
Resumo 

 
O lixo é um grave problema no contexto social em nível mundial, uma vez que 

diante do grande número populacional existe também uma grande proporção de 

lixo, decorrente do descarte de materiais que são frutos das necessidades diárias 

dos seres humanos, mas além da utilização do que é necessário para a 

manutenção da vida de cada indivíduo, ainda existe a questão do consumismo, 

que nos dias atuais é bastante desenfreado, o que torna toda a problemática do 

lixo ainda mais complexa e de difícil resolução. Este trabalho tem como temática o 

lixo: um problema ambiental, assim como a importância da Educação Ambiental. 

Objetivou  esclarecer  os problemas  decorrentes  do  excesso  de lixo,  como  os 

impactos que causa no meio ambiente. A questão da problemática do lixo no 

município de Caridade os meios para diminuir os impactos causados pelo seu 

descarte sem o devido tratamento. Demonstrar a importância da educação 

ambiental; como ensino que busca orientar e inspirar uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental. Este trabalho é misto, constando de uma revisão 

bibliográfica e pesquisa experimental, realizada através de um estudo de campo 

em uma Unidade Escolar Municipal. A grande parcela dos alunos 70% da turma 

opinaram positivamente em relação a Educação Ambiental Os resultados 

comprovam que o lixo é um dos grandes problemas nos dias atuais, possuem 

muitos desafios a serem superados para minimizar os graves impactos causados 

pelo  mesmo  no  meio  ambiente,  conclui-se  que  é  preciso  conciliar 

desenvolvimento econômico e tecnológico que viabilizam ações de 

responsabilidade  da sociedade  e  do ambiente,  o  que  traz  a necessidade  da 

educação ambiental no contexto social. 
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O CONHECIMENTO DOS ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL SOBRE O USO DO 
PRESERVATIVO MASCULINO 

 

 
Ismael da Silva Vitor1; Marcela Bernardes Portela2; Juscelino dos Reis Silva3; Getúlio 

 

José de Carvalho Júnior4.
 

 

Resumo 
 

O período que compreende entre os 12 a 18 anos de idade, é considerado como a fase 
da adolescência, que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
adolescência é marcada por um período de descobertas e vulnerabilidade, por ser uma 
etapa da vida onde existem diversos conflitos que se diz respeito ao âmbito social, 
físicos e psicológicos; portanto é nessa época que começa a descoberta do prazer 
sexual. É necessário que tenham conhecimento sobre métodos contraceptivos e 
principalmente sobre o uso do preservativo masculino que além de evitar g ravidez 
indesejada pode ajudar a prevenir o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem quantitativa, com o 
objetivo verificar o conhecimento dos alunos, sobre o uso do preservativo mascul ino, 
realizada em uma Escola Estadual de Ensino médio no Município de Simões – PI.  A 
população estudada foi composta por estudantes regulamente matriculados na unidade 
escolar totalizando 120 alunos. Como critérios de inclusão os sujeitos deveriam estar 
regulamente matriculados nesta escola e estar na faixa etária de 13 a 18 anos. Já os 
critérios de exclusão: ser incapaz de responder o questionário e não aceitar participar 
do estudo. A partir das entrevistas foi  observado que 34% dos entrevistados não 
utilizaram preservativo na primeira relação sexual e  21,84% dos entrevistados não 
usaram preservativo porque consideram que diminui o prazer sexual. Os resultados 
mostram a iniciação precoce da prática sexual, o baixo conhecimento sobre meios de 
prevenção entre outros, estão inteiramente ligados à vulnerabilidade os jovens correm 
ao ter relações sexuais sem as informações necessárias que possibilitem um maior 
conhecimento sobre o tema. O que contribuirá para a melhoria na qualidade da 
assistência prestada aos adolescentes na prevenção não somente na prevenção das 
DSTs/AIDS, mas também no planejamento familiar, uma vez que o controle destas 
representa um desafio. 
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USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR ADOLESCENTES EM UMA ESCOLA DE 
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Cavalcanti Carneiro da Silva2
 

 
Resumo 

 
A bebida alcoólica, uma droga lícita, é considerada substância perigosa e prejudicial ao 

organismo. Mesmo assim, o ato de beber é amplamente tolerado pela sociedade e vem 

se tornando cada vez mais comum no período da adolescência sendo algo preocupante, 

pois, os mesmos não entendem o grau de risco que traz para o organismo. O motivo do 

uso de bebidas alcoólicas está se tornando algo problemático na sociedade, pois, os 

mesmos estão começando a ingerir bebidas cada vez mais cedo. Diante desse contexto, 

a fim de buscar novos conhecimentos sobre uso de bebidas al coólicas por adolescentes, 

a pesquisa teve como objetivos avaliar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas por 

adolescentes  em uma  escola  pública  de  ensino  médio  da  cidade  de  Simões,  Piauí; 

evidenciar, ainda, o consumo de álcool por adolescente, e os moti vos que levaram a 

consumir bebidas alcoólicas; determinar quais as bebidas mais consumidas e, avaliar o 

conhecimento da família em relação ao assunto. Trata-se de um estudo do tipo descritivo 

e transversal. O estudo foi realizado através da aplicação de um questionário estruturado 

com 60 adolescentes do 1º ano do ensino médio da escola Estadual Raul Sérgio em 

Simões-PI ambos com idades entre 14 a 18, com média de 15,8 anos. O questionário foi 

composto de questões de múltipla escolha, previamente estabelecidas. De acordo com os 

participantes, pode-se comprovar que os amigos e prazer são as principais causas que 

influenciam os adolescentes a experimentar bebidas alcoólica sendo a cerveja bebida s 

mais consumidas, apresentando características de felicidade, como aponta a maioria das 

respostas. Nesse sentido, percebe-se uma grande necessidade da escola e a família 

entrarem em ações para que possa melhorar os métodos de prevenção e o envolvimento 

dos jovens com as bebidas alcoólicas cabendo uma nova postura, estratégia e 

acompanhamento no desenvolvimento escolar envolvendo a comunicação e interação 

ente a família e escola. 
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Resumo 
 

 

O   objetivo   desta   abordagem   foi   analisar   a   relação   entre   os   fatores 

socioeconômicos nos quais um indivíduo está inserido e o desenvolvimento de sua 

aprendizagem  escolar,  procurando  constatar  se  a  qualidade  de  vida  pode 

atrapalhar no processo cognitivo da criança. Sabe-se que o Brasil é um país que 

apresenta desigualdades na qualidade de vida de parte de seus habitantes, por 

isso foi importante nesta pesquisa, discorrer sobre os diferentes quadros 

socioeconômicos nos quais as crianças brasileiras se encontram inseridas. Para 

tanto,  foi  realizada  uma  pesquisa  em uma  escola  municipal  de  Simões  Piauí, 

utilizando dois questionários de 8 e 5 questões objetivas e discursivas que foram 

entregues aos profissionais da escola e às família das turmas selecionadas, 

respectivamente.  Os  dados  mostram que,  nem todos  os  resultados  dentro  da 

educação escolar são afetados pela situação socioeconômica da criança, pois, há 

profissionais renomados oriundos de famílias de classe baixa que concluíram seus 

estudos e por intermédio da formação escolar, acenderam profissionalmente. 

Porém, é inegável que, crianças vindas de lares desestruturados, apresentam 

maiores dificuldades, mais dissabores no dia a dia da sala de aula. Nesse sentido, 

conclui-se que os fatores socioeconômicos podem apresentar empecilhos ao 

desenvolvimento da aprendizagem dos educandos, manifestando-se de diferentes 

maneiras. 
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ALUNOS SOBRE A PROBLEMÁTICA DO LIXO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 

SIMÕES-PI 
 
 

Mateus Jones Barbosa Ribeiro¹*; Renata Patrícia Sousa² 

Resumo 

O lixo é um dos problemas ambientais mais preocupantes da atualidade. O 

crescimento econômico exponencial, a crescente dinâmica de urbanização 

predatória e a expansão demográfica têm agravado os problemas ambientais. É 

importante que a educação ambiental, em especial, a reciclagem do lixo, seja 

abordada  no  espaço  escolar  de  forma  transdisciplinar.  O  objetivo  deste 

trabalho foi avaliar a percepção de alunos e professores do 6º ano do ensino 

fundamental sobre a problemática do lixo, considerando a importância da 

reciclagem. Para a coleta de dados foi  utilizado um questionário individual 

semiestruturado em 8 questões respondidos por 20 alunos e 5 professores de 

duas escolas da rede municipal de Simões-PI. Nossos resultados apontaram que 

maioria dos professores ainda estão muito distante da realidade emergencial 

relacionada a problemática do lixo e, dessa forma, não possuem o preparo 

suficiente para a conscientização dos alunos sobre o problema ambiental do lixo. 

Percebemos de forma bem clara a falta de conhecimento sobre os problemas 

ambientais causados pelo lixo. Os resultados obtidos a partir desta pesquisa 

apresentam relevante contribuição na compreensão da percepção de professores 

e alunos sobre a problemática do lixo, percepção esta que veio mostrar a 

necessidade de mais informações para os alunos sobre o lixo e suas 

implicações. 
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Resumo 
 

A Educação  ambiental  no  processo de  ensino aprendizagem tem fundamental 
importância, na formação de cada cidadão, ela é uma ferramenta essencial para o 
desenvolvimento dos alunos, iniciando desde a pré-escola e em todas as etapas da 
educação. De acordo DIAS (1994), a Educação Ambiental, se caracteriza por 
incorporar as dimensões sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas e 
éticas, o que significa que ao tratar de qualquer problema ambiental, deve-se 
considerar todas as dimensões. O presente trabalho tem como objetivo relatar a 
Importância da Educação Ambiental em uma escola de Ensino Médio de Rede 
Estadual  na  Cidade  de  Simões-PI.  Através  de  uma  pesquisa  quantitativa.  O 
trabalho foi realizado da seguinte forma. No primeiro momento aconteceu um 
diálogo, juntamente com os alunos e o professor. Isso aconteceu com duas turmas 
do turno manhã e a outra da noite. Falando sobre a importância da educação 
ambiental, como uma forma de estimular os alunos. Depois de conversar com os 
mesmos foi aplicado dois questionários, um com 08 questões foi aplicado à (51) 
alunos de duas turmas do 3º ano do ensino médio dos turnos manhã e noite com 
idades entre 17 e 20 anos, do sexo masculino e feminino. O outro questionário com 
04 questões foi aplicado a (03) professores da disciplina ciências biológicas que 
trabalham na  referida  escola.  No  qual  se buscou  aferir  informações  dos  seus 
saberes sobre a importância da educação ambiental, e do meio ambiente em 
termos de nível de conhecimento, grau de interesse e envolvimento. Assim, através 
dessa  pesquisa,  foi  possível  perceber que a  maioria dos  alunos  entrevistados 
entendem sobre o tema Educação Ambiental, e sabem sobre a sua importância, 
mas de maneira informal, pois não existe um currículo voltado para a Educação 
Ambiental na escola pesquisada e que os professores não trabalham essa questão 
em sala de aula. É preciso que aja uma mudança em relação ao pensamento da 
questão ambiental no ambiente escolar, buscar inserir a mesma para o agora para 
que os alunos ao concluírem o ensino médio saíram aptos e críticos em relação ao 
meio  ambiente,  dando  sua  contribuição  e  repassando  as  futuras  gerações.  A 
escola é o melhor lugar onde o aluno dará sequência ao seu processo de 
socialização, irá ajudar os alunos a tomar consciência e também a mudar seu 
comportamento em relação ao meio ambiente. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GRADE 
CURRICULAR NAS ESCOLAS BRASILEIRAS 

 
 

Sandra Maria Nonato1*; Keylla da Conceição Machado2
 

 

 
Resumo 

 
 

A sociedade industrial que o mundo contemporâneo edificou, interferiu 
profundamente na natureza causando, assim, desequilíbrios no Meio Ambiente e 
atingindo a qualidade de vida de milhões de pessoas no Brasil e no mundo e 
diante desse cenário crítico que se encontra nosso Planeta, o ser humano, muitas 
vezes, ignora essa questão não demonstrando a devida importância a esse 
problema que de fato, é de todos. Portanto, é gritante a necessidade da 
conscientização da sociedade e entre outras medidas que devem ser tomadas 
com urgência. Desta forma, o objetivo deste estudo é propor e demonstrar a 
importância da Educação Ambiental e como é benéfica para o mundo e as futuras 
gerações caso seja introduzida diariamente no ensino nas diversas séries do 
ensino fundamental e médio das escolas brasileiras. O trabalho utilizou-se de uma 
pesquisa de natureza inteiramente bibliográfica nos estudos de livros eletrônicos, 
monografias, artigos científicos e sites com uma preocupação comum que tratem 
das questões ambientais no processo educacional, servindo de fundamentação 
teórica ao trabalho. Com os dados colhidos e analisados foi possível perceber que 
é muito importante que as novas gerações possam ter em seus currículos 
escolares a dimensão ambiental, visto que, a escola é um lugar ideal e propicio 
para estimular a mente das populações futuras um senso ecológico/ambientalista 
e de exercer o dever de cuidar da natureza, preservando-a e conservando-a. 
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CONHECIMENTO DISCENTE E DOCENTE SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Sara Carlandia dos Santos Carvalho¹*; João Marcelo de Castro e Souza²  

Resumo 

Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 
conceito objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes 
em relação os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. Levando em 
consideração a relevância e a visão integrada de mundo, o espaço escolar deverá 
oferecer meios efetivos para que cada discente apreenda os fatos naturais e 
humanos  a  esse  respeito,  de  forma  que  desenvolva  potencialidades  e  adote 
posturas pessoais e comportamentais socialmente sustentáveis, protegendo e 
preservando todas as manifestações de vida no planeta; e garantindo as condições 
para  que  ela  prospere  em  toda  a  sua  força,  abundância  e  diversidade.  Para 
atingirem o objetivo, analisou a forma como a Educação Ambiental é abordada no 
espaço  escolar.  Realizou  uma  pesquisa  bibliográfica  e  em  seguida  elaborou  e 
aplicou um questionário de 10 questões objetivas com discentes e docentes de uma 
escola estadual de Simões-PI. Todos os sujeitos convidados a participar dessa 
pesquisa   foram   esclarecidos   quanto   ao   objetivo   da   mesma,   não   havendo 
identificação nominal, nem risco  moral. Os dados  coletados  passaram por  uma 
analise quantitativa e qualitativa, foram colocados em gráficos e tabelas e 
fundamentados com ideias dos teóricos que serviram de base para este trabalho. 
Percebe-se que o tema Educação Ambiental é trabalhado na sala de aula como 
afirma a maioria dos docentes, os discentes dizem que esse tema é trabalhado nas 
aulas de geografia e biologia, em relação à realização de projetos ambientais no 
ambiente escolar todos os discentes e a maioria dos docentes declaram que a 
escola não promove e alguns docentes disseram que às vezes a instituição produz 
esse tipo de atividade, mas não envolve os professores de todas as disciplinas. 
Conclui-se que ainda há muito que fazer em relação a Educação Ambiental, pois se 
a escola, local em que os discentes passam grande parte da vida, não consegue 
conscientizar e mobilizá-los para que preservem e façam uso sustentável dos 
recursos naturais, agindo de forma comprometida em busca de soluções para os 
problemas ambientais atuais e futuros, teremos uma futura geração desajustada e 
caminharemos para um grande caos global. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA VIDA 
ACADÊMICA DE ESTUDANTES DA REDE-MUNICIPAL DE ENSINO DE 

CARIDADE DO PIAUÍ 

 
Verônica de Sousa Araújo1; Adriana Maria de Jesus Silva2; Adriana Márcia Ferreira 

de Carvalho3; Michelli Ferreira dos Santos4*
 

 
Resumo 

A gravidez implica em inúmeras mudanças na vida de uma pessoa, e claramente 
essas mudanças são ainda mais profundas se a gravidez ocorre de forma precoce. 
O nosso trabalho teve por objetivo analisar e demonstrar as consequências 
decorrentes de uma gravidez na adolescência como a questão da evasão escolar 
dos estudantes da rede municipal de ensino de Caridade do Piauí. O estudo foi 
desenvolvido na Unidade Escolar: Antônio dos Santos, da rede de ensino básico do 
municipal de Caridade do Piauí. Participaram desse estudo alunos na faixa etária 
entre 12 e 19 anos em turmas do 7º e 8º ano. A metodologia foi construída de 
acordo com uma pesquisa descritiva, de caráter analítico, no qual foi realizada 
abordagem de informações pertinentes ao assunto, em forma de questionários. 
Entre os participantes do questionário, 80% dos entrevistados afirmaram que o 
impacto que sofre a família ao receber a notícia da gestação da adolescente é 
negativo, 75% dos entrevistados consideram que uma gravidez na adolescência 
pode sim gerar graves consequências na vida de jovens estudantes,  85% dos 
alunos entrevistados compartilharam do entendimento que o relacionamento com a 
família e o apoio da mesma pode influenciar positivamente a jovem no momento 
que a mesma venha a descobrir a gravidez, 75% dos entrevistados esclareceram 
que não existe na família conversas sobre sexualidade, 60% dos alunos 
entrevistados acreditam que ocorre muitos casos de abandono escolar por causa 
da gravidez na adolescência. Diante das questões sociais que são determinantes 
para  a  gestação  na  adolescência,  percebe-se  a  necessidade  de  um  esforço 
conjunto de diversos setores da sociedade para reduzir os índices de gestação na 
adolescência e consequente melhorar a questão da evasão escolar que se dar 
devido à gravidez precoce. 
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BIODIVERSIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS SEGUNDO O CONHECIMENTO 
POPULAR NA CIDADE DE CORRENTE-PI 

 
 

Eliene Maciel de Freitas¹*; Teresa Maria Alcantara Neves²; Simone Mousinho 

Freire³; Anangela Ravena da Silva Leal⁴ 
 

 
Resumo 

 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de espécies de plantas e animais, 

esta característica se dá pelo motivo de ter um extenso território com regiões 

distintas, possuindo climas, relevo e paisagens diferentes. Isto leva a um grande 

potencial biológico em espécies de plantas usadas com fins terapêuticos. Neste 

contexto, o objetivo do estudo é identificar as principais plantas utilizadas 

tradicionalmente  pela  população  da  cidade  de  Corrente,  Piauí,  Brasil.  Este 

trabalho  também  relata  como  ocorre  à  transmissão  do  conhecimento  sobre 

plantas medicinais para as futuras gerações, tudo isto feito com a finalidade de 

Identificar as plantas e sua importância para comunidade pelo método 

hermenêutico-dialético colocada em vigor por intermédio de uma entrevista. As 

principais plantas citadas pelos entrevistados para fins terapêuticos foram a erva 

cidreira (Lippia alba),  Capim cidreira ou capim limão (Cymbopogon citratus) e o 

boldo (Pneumus Boldus), tendo como características em comum a função de 

calmante. Como resultados observou-se que a maioria dos entrevistados utiliza 

das plantas medicinais para fins terapêuticos evidenciando assim uma pratica 

tradicional na cidade. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM SALA DE AULA 

 
Francisco Mesquita Quadros¹*; Laís Ribeiro de Almeida²; Rejaneide Alves 

Maciel³ 
 

 

Resumo 
 

 

Considerando  a  importância  do  ensino  da  Educação  Ambiental  no  currículo 

escolar da Educação Básica, nas escolas públicas do município, e em razão dos 

graves problemas ambientais em Gilbués, este artigo apresenta os resultados da 

pesquisa realizada com alunos e professores do ensino fundamental na escola 

municipal Unidade Escolar Denilde Alencar, visando conhecer a real situação do 

ensino de Educação Ambiental na Unidade Escolar Denilde Alencar  e avaliar 

como são trabalhadas as questões ambientais em sala de aula pelos professores. 

Para  desenvolver  esta  pesquisa,  foram coletadas  as  informações  através  de 

questionários respondidos por alunos e professores do 6º ao 9º ano da escola, as 

respostas dadas por eles relacionadas aos procedimentos pedagógicos na prática 

cotidiana do professor em sala de aula, serviram como base desta pesquisa. A 

partir desse estudo percebe-se que não podemos responsabilizar apenas os 

alunos pelos descasos, com relação ao ensino de Educação Ambiental, 

preservação do meio ambiente e respeito à natureza e outros assuntos de 

importância ambiental. Foi constatado que a introdução de temas voltados para 

as questões ambientais, ainda são pouco trabalhados na escola, devendo ser 

abordados no dia a dia dos alunos pelos professores desde as séries iniciais do 

ensino fundamental. Cabe à escola valorizar e estimular o ensino, como um 

processo de aprendizagem permanente, visando uma formação de cidadãos 

conscientes, aptos a resolver problemas ambientais, no presente e no futuro. 
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Resumo 
 

O presente trabalho buscou conscientizar os alunos para que possam refletir sobre 

suas atitudes diárias e a partir delas desenvolverem coletivas ações para solucionar os 

problemas, com poluição que produzimos diariamente e que muitas vezes não se dar a 

devida importância. Para reforçar a reflexão dos alunos e contribuir para o desempenho 

dos mesmos foi utilizado o método interdisciplinar de ensino visando informar sobre a 

importância da preservação ambiental bem como ajudar a manter o equilíbrio ecológico 

da natureza. As atividades realizadas tiveram como objetivos fazer com que os alunos 

reconheçam o lixo como um problema grave, despertar também o interesse deles pela 

preservação da escola, além de sensibilizar os educandos no sentido de rever a escola 

como um lugar prazeroso, atrativo e interessante. O projeto foi realizado na Unidade 

Escolar Dr. Lauro Correia da rede pública de ensino, localizada no munícipio de 

Parnaíba, Piauí. O projeto foi dividido em três etapas sendo: No primeiro momento a 

apresentação  do  projeto  aos  alunos,  abordagem  sobre  as  atividades  a  serem 

realizadas posteriormente por eles. No segundo momento a apresentação de palestras 

problemáticas a respeito do meio ambiente e as possíveis soluções para os problemas, 

por meio de slides e vídeos a cerca do tema. Os alunos foram divididos em grupos e 

cada grupo foi responsabilizado a pensar em soluções sobre os temas propostos. E por 

fim realizada uma apresentação com todos os grupos e suas respectivas atividades, 

sendo premiados no final e logo uma pequena comemoração de encerramento de todo 

o trabalho. Podemos perceber com a elaboração e o desenvolvimento do projeto que 

todos os alunos tentaram se engajar para que os trabalhos fossem realizados com 

sucesso e com todos os assuntos programados, a aplicação do projeto foi válida, pois 

os alunos se envolveram e disseram que iriam levar as ideias para parentes e amigos 

mais próximos. 
 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Ecossistema. Reciclagem. 
 

 

 
1
Graduada do Curso de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Piauí - UESPI 

Kellymendes.phb@hotmail.com

mailto:Kellymendes.phb@hotmail.com


 

 

 

I Mostra Cientifica de Biologia & Ciências da Natureza- 2016 
 

Universidade Aberta do Brasil- Cursos Licenciatura em 
Ciências Biológicas e Ciências da Natureza- UAB/UFPI 

Polos: Canto do Buriti, Gilbués, Inhuma, Simões e Burti dos Lopes- 
PI 

 

 
 
 
 

ANATOMIA FOLIAR DE ESPÉCIES DE MALPIGHIACEAE OCORRENTES EM 
UMA ÁREA DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE CORRENTE (PI) 

 

 

Rejaneide Alves Maciel1*; Josiane Silva Araújo² 
 

Resumo 
 

A família Malpighiaceae possui, aproximadamente, 32 gêneros e 300 espécies no 

Brasil. Essa família possui um elevado número de espécies e diversos problemas 

nomenclaturais pela grande similaridade existente entre os espécimes que 

compõem a família Malpighiaceae. O presente trabalho visou realizar a 

caracterização anatômica foliar  de Byrsonima  correifolia,  Stigmaphyllon 

urenifolium e Banisteriopsis muricata ocorrentes em uma área de Cerrado na 

cidade de Corrente (PI) e arredores, possibilitando a identificação de caracteres 

que pudessem subsidiar a taxonomia dos diferentes gêneros e contribuir para 

identificação de indivíduos pertencentes à família. Para o estudo anatômico os 

cortes foram obtidos a mão livre, clarificados com hipoclorito a 50%, e corados 

com fucsina básica e azul de alcian. Foi comum nas espécies estudadas contorno 

do pecíolo plano-convexo. Feixe vascular em forma de arco aberto com 

extremidades convolutas formado por vários feixes ocorreu em Byrsonima 

correifolia  e  feixe  vascular  em forma  de  arco  aberto  com extremidades  não 

convolutas e vários feixes ocorreu em Stigmaphyllon urenifolium e Banisteriopsis 

muricata, nestas evidenciou-se dois feixes acessórios, e  Byrsonima correifolia 

quatro. Floema incluso ocorreu em Byrsonima correifolia. No mesofilo extensão 

de bainha parenquimática foi observada em Banisteriopsis muricata e 

esclerificadas em Byrsonima correifolia e Stigmaphyllon urenifolium. Presença de 

cristais prismáticos e drusas foi comum às espécies Banisteriopsis muricata e 

Byrsonima  correifolia.  Glândulas localizadas na  porção  basal  da lâmina  foliar 

ocorreu em Banisteriopsis muricata e ápice do pecíolo em Stigmaphyllon 

urenifolium.  Com  a  realização  do  presente  trabalho  foi  possível  destacar 

caracteres importantes que podem ser utilizados na distinção de espécies da 

família Malpighiaceae. 
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