
IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 

XXII Semana de Iniciação Científica 
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos, 

sociais e culturais” 
 

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA 

XXII Semana de Iniciação Científica 

21 a 25 de outubro de 2019 

 

 

 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE ARARIPE-CE 

 

Diney José Silva dos Santos
1
, Francisca Beatriz Oliveira de Souza

2
, José 

Kleisson Alencar Lopes
3
, Silva Maria Batista

4
, Felipe Pinheiro de Sales

5
, 

Antonio Rizael Vitor de Oliveira
6
 Nyrreyne Dias Pereira de Melo

7
 

Resumo: A Educação Ambiental – EA é o mecanismo utilizado pela 

coletividade a fim de construir valores sociais objetivando potencializar a 

atividade do homem na conservação do meio ambiente. As escolas exercem 

papel fundamental na vida dos jovens uma vez que dispõe da capacidade de 

desenvolver o pensamento crítico nestes. Este trabalho teve como objetivo, 

analisar o nível de conhecimento dos estudantes do ensino fundamental sobre 

EA, do sexto ano, possuindo faixa etária de 11 a 15 anos, totalizando 50 

alunos, realizado na escola de ensino fundamental Carlota Távora localizada 

na cidade de Araripe -CE, a escolha da escola foi através de sorteio e a 

escolha do grupo amostral foi aleatório e conforme aceitação dos alunos . Trata-

se de estudo quantitativo, transversal, realizado no mês de agosto de 2019. Os 

resultados obtidos expressaram que o conhecimento acerca da EA é 

relativamente pequeno, o que sugere um curso de capacitação para 

professores e projetos integrativos para os estudantes. Relativo a temática 

preservação ambiental 60% conseguiram definir; quanto  a coleta seletiva 75% 

desconhecia o termo; Relativo às fontes de energia renováveis, 55% 

conceituou que são fontes advindas de recursos naturais. Quanto à definição 

de Meio ambiente pelos alunos, os argumentos utilizados obtiveram as 

seguintes afirmações; seres vivos do nosso planeta; composto pelos animais e 

plantas. Relativo ao conceito de Biodiversidade relataram ser a diversidade da 

natureza, mas cerca de 65% afirmaram não saber o que significado. Conclui-se 

que a temática deve obter uma atenção maior dos gestores, e iniciativas que 

estimulem os alunos a participarem de atividades envolvendo o meio ambiente. 
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