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APRESENTAÇÃO
Caro(a) leitor(a),
Este Produto Educacional é parte integrante da minha
pesquisa intitulada “A Educação Profissional diante da
Educação Ambiental Crítica: um estudo interdisciplinar de
um curso técnico em Segurança do Trabalho numa Unidade de Conservação”, inserida no Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), sob a
orientação do Professor Doutor Alexandre Maia do Bomfim.
O objetivo deste guia é propor atividades didáticas
para se trabalhar com a Educação Ambiental tanto na
sala de aula quanto em Unidades de Conservação. O foco
está nos docentes que desejam e atuam dentro do Curso
Técnico em Segurança do Trabalho (TST), ou em áreas
afins, que sobre múltiplos olhares formam estudantes para
o mundo do trabalho.
Essas atividades foram sugeridas considerando uma
Educação Ambiental que se propõe Crítica. Vale dizer que
4

nenhuma atividade é crítica em si mesma, mas pode-se
iniciar com essa intencionalidade, para que o docente
sempre reveja sua prática. E a Educação Ambiental Crítica (EA-crítica), para cumprir seu papel de transformação,
deve ser uma ferramenta de reflexão a todos que dela se
utilizam, tal como ocorre durante o amadurecimento de
uma borboleta ao despertar de seu casulo.
Este guia se encontra dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos os parâmetros norteadores para as
atividades; na segunda, segue a proposta de elaboração
do percurso didático na Unidade de Conservação (UC),
com reflexos retornados à sala de aula.
Esperamos que este material possa contribuir especialmente na prática docente, que possa cooperar no
crescimento de diferentes leitores interessados em Educação Profissional e Educação Ambiental.

PARÂMETROS PARA VISITA
TÉCNICA

1 - A Visita Técnica
A visita técnica pode ser entendida como um estudo de
um ambiente pré-determinado que promova a possibilidade
de desenvolver e/ou adquirir novos conhecimentos a partir da interação das
aulas teóricas com a
prática profissional, Visita técnica segundo Souza (et.
al. 2012), como a interação das
através da observação
aulas teóricas com a prática
desse ambiente. Ela foi
o método utilizado du- profissional através da observação do ambiente escolhido
rante a pesquisa para
desenvolver as atividades didáticas no Parque Estadual da Pedra
Branca (PEPB).
Para a realização desse método de ensino, é necessário delimitar algumas ações, dentre elas escolher e avaliar
a possibilidade de uso do ambiente, adequar a atividade ao
plano de aula e/ou o calendário escolar, verificar com
atenção as ações necessárias para a realiza-la, principalmente pela nossa proposta de fazer uma visita técnica em
uma unidade de conservação que delimita alguns cuida5

dos. Além disso, o docente deve considerar o grupo que
irá levar ao ambiente, conhecê-los e verificar suas necessidades.
Aqui, o público alvo foram os estudantes do curso TST,
porém, esses conteúdos podem ser trabalhados em
diferentes cursos. Cabe ao docente realizar as devidas
adaptações para o público a ser trabalhado. Nas linhas
subsequentes, apresentamos os passos básicos para a
prática da atividade.

A foto acima mostra o Centro de Memória do PEPB.
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Primeiro passo –
Momento ideal para a visita técnica
Analisar sobre qual momento é o ideal para a visita
técnica é importante para alinhar as tarefas e os conteúdos que serão trabalhados e que estão em andamento
com os estudantes. Essa escolha poderá impactar no cronograma de ações da turma ao longo do bimestre ou semestre. Por isso, é interessante criar um calendário de
programação com um tempo viável para a elaboração de
um planejamento junto à escola ou curso, para depois incluir em momento propício a visita técnica e agendar a
data com a UC.

Segundo passo – A escolha do melhor ambiente
Essa parte pode envolver um comprometimento maior
do docente. É significativo fazer uma visita prévia ao local
a ser escolhido pelos estudantes. A visita prévia irá ajudar
a elucidar algumas dúvidas, tais como, se o local oferece
capacidade de atender aos propósitos das atividades que
serão executadas na visita técnica, ou se haverá monitor
no Parque Natural para acompanhar o grupo durante toda
a atividade, por exemplo. Nessa etapa, é interessante o
docente elaborar um check-list com as ações a serem desenvolvidas e incluir os insumos necessários. Ademais,
levar os auxiliares que participarão da atividade, caso
existam, para o reconhecimento do espaço a ser trabalhado é uma boa dica, pois, eles poderão ajudar a elaborar a
lista do que será necessário para o dia da culminância da
visita técnica.
Segue um exemplo de Check-list usado ao longo a prática:

Insumos

Sim

Não

Observação

Caixa de primeiros socorros

Contendo esparadrapo, soro, bandagem.

Lista de
presença

Docente confecciona.

Autorização
para a visita
técnica

Autorização do
parque.

Solicitar uso de
vestimenta adequada: tênis, calça comprida, camisa de manga
comprida, boné

Verificar com os
estudantes.

Orientação das
atividades

Levar no formato
impresso ou digital.

Máquina
fotográfica

Importante para
registro das atividades.

Repelente e água

Proteção contra
mosquitos e hidratação.
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Terceiro passo – Locomoção
Planejar a locomoção ao local a ser visitado é uma
etapa fundamental para o sucesso da visita técnica. É
considerável analisar em qual UC irá ocorrer a visita, verificar a distância para o ambiente escolar, e se ela se
adapta à proposta da aula – esses são itens que não devem ser esquecidos. Nessa fase, podemos verificar não só
o tempo, assim como o meio de locomoção até o local. Se
irão com veículo da própria escola, ou, caso negativo, se
haverá a necessidade de transporte particular, ou mesmo
se os pais dos estudantes poderão levá-los em veículo
próprio. Providências como essas precisam ser tomadas
previamente para o bom desenvolvimento da visita, o que
evitará os possíveis atrasos.
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Quarto passo – Riscos na atividade
Existem diferentes riscos durante uma atividade em
uma UC, o mais comum é o de acidente. Como exemplo,
pode acontecer queda devido a algum obstáculo nos locais de passagens,
ou, em alguns casos,
Animais Peçonhentos são
de queda em chão moaqueles que possuem glândulas
lhado pela chuva ou
de veneno que se comunicam
com serapilheira ao
com dentes ocos, ou ferrões, ou
longo das trilhas. Ouaguilhões, por onde o veneno
tro risco em espaço
passa ativamente. Ex.: serpennatural é o de acidentes, aranhas, escorpiões,
te com animais peçoabelhas, arraias.
nhentos.

Em se tratando de uma UC, é importante verificar o tipo
de fauna local, fazer o levantamento se há animais peçonhentos e verificar o procedimento de resposta à emergência em caso de acidente. Apenas a presença desses animais
não deve ser um fator à não realização da visita técnica,
mas providências devem ser tomadas para sanar ou minimizar tais riscos, ou até mesmo verificar a possibilidade de
substituir o local escolhido por outro ambiente.

A Trilha

Mel é pertencente ao Projeto Natureza Doce e mantém caixas com
Tal trilha possui 360 metros de extensão, estando localizada a 30
metros da sede administrativa do parque. Foto do arquivo pessoal da autora.
do

abelhas nativas.

Os estudantes foram levados a diferentes ambientes
no PEPB, um deles foi a Trilha do Mel, conforme a foto
anterior. Considerando esse local, foi solicitado que os
mesmos fossem de tênis, calça jeans, camisa e boné. Tal
procedimento se fez necessário para proteção. Em algumas situações é indispensável solicitar o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); cabe ao docente
9

verificar a necessidade. A Norma Regulamentadora (NR
– 06) fornece uma vasta lista de sugestões de EPI de
acordo com o ambiente e tarefa a ser executada, caso
seja necessário.
Quinto Passo – Imprevistos
Ao realizar uma prática em ambiente aberto, como um Parque
Natural, pode-se ficar
exposto a intempéries
Norma Regulamentadora (NR) relativa
e situações adversas.
à
segurança e à medicina do trabalho;
Nesse caso, em seu
são de observância obrigatória pelas
plano de ação é conempresas privadas e públicas, pelos
veniente prever a posórgãos públicos dos Poderes Legislativo
sibilidade de transfee Judiciário que possuam empregados
rência para uma outra
regidos pela Consolidação das Leis
data caso ocorra em
Trabalhistas – CLT (PINTO; WINDT;
um dia de chuva. Entre
CÉSPEDES; 2010, p. 57).
em contato com o parque e a Instituição de
Ensino para fazer o reagendamento antecipadamente.
Em caso de imprevisto, o “plano B” será posto em
prática, a solução é desenvolver uma prática pré-elaborada com os estudantes na própria escola ou o prosse10

guimento normal da aula. Não esquecendo de avisar aos
responsáveis e aos estudantes a possibilidade dessas
surpresas inesperadas.

A água proveniente do açude chega à estação de tratamento escoada por canaletas ao
longo da trilha Camorim - Ambiente aberto sujeito a intempéries. Foto do arquivo
pessoal da autora.

Sexto Passo - Planejamento da visita técnica
O que será proposto no local escolhido para a visita
técnica é proveniente de planejamento. Ela não é um mero
passeio escolar em um ambiente diferente do cotidiano do

estudante; tem como objetivo proporcionar um momento
de reflexão sobre as questões ligadas ao seu fazer como
futuro profissional, dentro do ambiente natural, e promover a prática em relação aos assuntos e técnicas abordados dentro da sala de aula.
Para atingir os objetivos, é relevante a
- planejamento –
reflexão de como a
é um processo de previsão de
prática docente em
necessidades e racionalização do
sala de aula se desenemprego
dos recursos materiais e
volve. Essa reflexão
humanos (Menegolla; Santana,
visa auxiliar a elabo2012, p.16)
ração das atividades
que serão trabalhadas
durante a culminância.
A visita técnica é capaz de estimular o estudante a desempenhar um papel
ativo no que está sendo proposto. Durante sua elaboração,
o olhar para os conteúdos não deve ser ignorado. Caso o
docente esteja trabalhando o tema transversal Educação
Ambiental, poderá abordar a relação do ser humano com
a natureza e a percepção do estudante sobre esse assun-

to, além de averiguar sua opinião acerca das questões
ambientais da atualidade.
Nesse caso, sublinhamos aqui a necessidade de elaboração de um plano de ação e uma programação para orientar as etapas e assuntos que irão ser desempenhados
com os estudantes no ambiente a ser visitado. Para melhor entendimento sobre elas, demonstraremos a seguir o
plano de ação e a programação utilizada para a elaboração
das atividades na visita técnica realizada na UC o PEPB.
Cabe lembrar que o formato “5w2h” do plano de ação é
o mais utilizado pelas corporações e é de simples confecção. O plano de ação no modelo “5w2h” é um check–list
de atividades específicas que devem ser descritas com
clareza, favorecendo os que irão executá-las.
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O 5w2h “é o planejamento de todas as ações necessárias
para atingir um resultado desejado. (...) É um mnemograma
que se popularizou na linguagem empresarial para ajudar
a lembrar dos seis pontos principais a serem abordados
num Plano de Ação”. (MORAES, 2010, p.195 e 197)

5W2H
QUEM?

Dicas de 5W2H – Sebrae:
https://m.sebrae.com.br/
Sebrae/Portal%20
Sebrae/Anexos/5W2H.pdf

QUANDO?

COMO?
O QUÊ?

QUANTO?

ONDE?
PORQUE?
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Plano de ação:
O que fazer?
What?

Por que fazer? Onde será
feito?
Why?
Where?

quando ocorrerá?
When?

Quem irá fazer?
Who?

Como será realizado?
How?

Apresentação da
pesquisa aos
estudantes.

Preparar os es- No próprio
tudantes para a colégio.
pesquisa.

Em abril de
2017.

A pesquisadora

Conversa sobre as Sem custos.
etapas da pesquisa,
distribuição das autorizações para participar da pesquisa e o
calendário das atividades.

Visita prévia

Avaliar as
condições do
parque e
levantamento
de dados para
elaboração do
cronograma
para a
realização da
visita técnica.

Em junho de
2017.

A pesquisadora e
equipe auxiliadora.

A pesquisadora e
equipe irão ao parque
realizar o reconhecimento dos ambientes
a serem visitados
pelos estudantes.

Na unidade de
conservação
PEPB.

Quanto
custa?
How
much?

Apenas o
transporte.
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O que fazer?
What?

Por que fazer? Onde será
feito?
Why?
Where?

quando ocorrerá?
When?

Quem irá fazer?
Who?

Como será realizado?
How?

Visita técnica em
Unidade de
Conservação.

Utilizada como
ferramenta
didática para
trabalhar a
Educação
Ambiental.

Unidade de
Conservação
PEPB.

Durante as aulas
de Educação
Ambiental ou em
disciplinas ligadas
aos impactos
ambientais.

Estudantes do
curso técnico em
segurança do
Trabalho.

Visita interna no
parque utilizando as
sequências didáticas
previamente elaboradas.

O custo do
transporte ou
locomoção ao
local.

Aplicação do
questionário junto
aos estudantes.

Verificar as
respostas dos
estudantes
sobre a visita
técnica no
PEPB.

No Parque, na
última etapa da
visita técnica.

No dia da visita
técnica.

Todos os
estudantes que
participaram da
visita técnica.

Preenchimento
individual do questionário.

Sem custos.

Visita técnica
avaliativa.

Para validação das No PEPB.
atividades da visita
técnica pelos docentes do curso
técnico em Segurança do Trabalho.

Em dezembro de
2017.

Os docentes do
curso técnico.

Visita técnica aos
locais visitados
previamente pelos
estudantes.

Apenas o
transporte.
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Quanto custa?
How much?

Programação da Visita Técnica
09h

Chegada ao local de encontro para saída ao Parque.

10h

Previsão de chegada ao Parque Natural.

10:15h

Início da visita técnica – distribuição dos formulários;
Caminhada ao Centro de memória (Espaço Museal),
Trilha do Mel, Estação de Tratamento de água,
finalizando na Sede do Parque.

12:15h

Intervalo para o lanche e parada para preenchimento
dos questionários.

13h

Término da atividade e retorno.

ticipante sobre as questões levantadas durante a atividade, as observações realizadas, a conversa durante o percurso e o próprio uso da UC. O resultado pode servir para
o docente avaliar o conteúdo; refletir e elaborar atividades
diferenciadas em sala de aula; ou ainda o desenvolvimento
de pesquisas científicas.
O docente pode usar diferentes métodos para a coleta
de dados; cabe verificar o que mais se adapta ao público
alvo e aos objetivos propostos. Preparar previamente essas ferramentas é um passo importante para o bom desenvolvimento da atividade, isso pode evitar surpresas e
possíveis esquecimentos. Exemplos de ferramentas didáticas disponíveis são as entrevistas, questionários, formulários entre outros.

Sétimo passo – Coleta de dados
Os dados que forem coletados durante a visita técnica
podem ser utilizados para examinar qual é o olhar do par15

PARAMÊTROS PARA O GRUPO FOCAL

2 - O grupo focal
O grupo focal consiste em um entrevista coletiva onde
o foco da análise é o próprio grupo. Pode ser definida
como uma técnica de interação de indivíduos em conjunto
para se discutir um tema através da mediação de um docente ou um pesquisador. É também um método de coleta
de dados, para o docente conhecer ainda mais sua turma.
Essa ferramenta foi a primeira etapa das atividades didáticas realizadas com o grupo pesquisado no PEPB. Ela
também pode ser o ponto de partida para a realização de
16

uma visita técnica, pois auxilia o docente a entender a
opinião dos estudantes e a escolher novas fontes sobre o
assunto a ser explorado durante a atividade. Algumas etapas precisam de atenção antes
de se iniciar o grupo focal, vaTécnica de interação
mos a elas.
grupal para se discutir
um tema através da
mediação. Morgan, 1997

Primeiro passo: Plano de ação:
Ao elaborar o planejamento, o plano de ação pode ajudar a organizar sua agenda e desenvolver a atividade da melhor
forma. A próxima figura mostra um exemplo de plano de ação, assim como foi realizado na visita técnica.
O que fazer?
What?

Por que fazer?
Why?

Apresentar a
atividade de
grupo focal aos
estudantes.

Explicar as etapas e
No próprio
preparar os estudantes ambiente escolar
para a o dia da
dos estudantes.
culminância.

Levantamento de Para a realização da
materiais como
atividade,
câmera fotográfica e filmadora
Grupo focal

Onde será feito?
Where?

Em diferentes
ambientes.

Verificar a opinião dos No próprio
estudantes sobre o que é ambiente escolar
Educação Ambiental e as dos estudantes.
possibilidades de atuação
do técnico em Segurança do Trabalho em Unidade de Conservação.

Quando
ocorrerá?
When?

Quem irá
fazer?
Who?

Como será realizado?
How?

Como será
realizado?
How?

Definir a data.
Com a
coordenação
do ambiente
escolar

O próprio
docente.

Apresentação em
slides para os
estudantes sobre
todas as etapas da
atividade.

Apenas os custos
do trajeto para o
docente.

Em abril de
2017.

O próprio
docente.

Verificar a possibili- Sem custos.
dade de empréstimo.

Em maio de
2017.

Docente e
equipe
auxiliar.

Cada estudante fará Sem custos.
um pronunciamento
sobre o tema proposto em formato de
perguntas. A atividade será filmada.
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Segundo passo – a dinâmica do grupo focal
Para a execução de um grupo focal, alguns fatores
devem ser considerados, tais como:
mm O local: uma visita antes de acontecer o grupo
focal no local selecionado pode ajudar a dimensionar o ambiente, principalmente se ele não for utilizado com a turma
que o docente trabalha rotineiramente. É necessário verificar com antecedência se o local é adequado e se possui
infraestrutura para a atividade, o que torna mais fácil e seguro o desenvolvimento dela.
mm Os Participantes: o principal na técnica do grupo
focal são os participantes. Antes da data marcada, conversar sobre o tipo de atividade que irão participar pode desenvolver uma relação de segurança entre eles e o docente
responsável. Isso pode facilitar ou até o “quebrar o gelo” ao
longo da ação.
mm Check-list de materiais e funções da equipe: O
levantamento de materiais necessários para a atividade é
uma etapa importante para o sucesso do grupo focal. Durante sua aplicação, é necessário a coleta de dados para
posterior análise. Nesse caso, o docente pode optar por
fazer o levantamento através da anotação em papel ou pode
18

optar por gravar em áudio ou realizar uma filmagem em câmera de vídeo.
Depois de escolher a melhor forma de fazer o levantamento dos dados, é preciso compor a equipe que irá auxiliar a coletá-los. Ela pode ser composta por dois componentes: um será responsável em fazer a filmagem
enquanto o docente realiza os procedimentos da técnica
– esse componente pode ser o agente filmador. O outro
membro da equipe pode fazer a anotação das respostas
dos participantes do grupo focal. Esses dados também
serão analisados pelo docente no pós-atividade e podem
ajudar durante a análise das respostas coletadas durante
a filmagem.

Check-list
MATERIAIS E PESSOAL

SIM

NÃO

OBSERVAÇÃO

Câmera fotográfica

Celular pode substituir.

Lista de presença

Verificar com os estudantes.

Autorização para o grupo focal

Verificar com os estudantes.

Filmadora

Celular pode substituir.

Orientação das atividades

Levar no formato impresso ou digital.

Responsável pela filmagem

Nome: Auxiliar

Responsável pela fotografia

Nome: Auxiliar

Responsável pela anotação das respostas

Nome: Auxiliar

19

Terceiro

roteiro e a
ção

- O
programapasso

Estabelecer os horários
e as ações a serem realizadas durante a atividade do
grupo focal facilita o docente durante a atividade.
Isso evita transtorno de
esquecimento de temas relevantes e questões a serem debatidas pelos participantes. Um exemplo de roteiro
pode ser visto na segunda parte desse livro (roteiros de
atividades didáticas grupo focal aula 2) e de programação
pode ser visto no apêndice.
Quarto passo- Tratamento dos dados:
Os dados que forem coletados durante a técnica do
grupo focal podem ser usados para verificar qual é o entendimento de um determinado grupo sobre um assunto ou
questão discutida pelo docente. O resultado pode servir
para o docente avaliar o conteúdo; refletir e elaborar atividades diferenciadas em sala de aula; ou ainda o desenvol20

vimento de pesquisas científicas.
PARÂMETROS PARA O QUIZ

?

?

?

3 - O Quiz
O Quiz é um jogo de perguntas e respostas sobre determinado assunto ou diferentes temas. Ele pode ser usado em diversas situações, não apenas em sala de aula
como também em outros ambientes, até mesmo em uma

UC, fazendo parte do roteiro de atividades. O docente é
capaz de utilizar da vivência do estudante ou do conteúdo
do curso para desenvolver as perguntas. Essa atividade
pode ser aplicada não apenas nos cursos de TST, como
também em outras áreas profissionais, níveis ou modalidades da Educação.

Caixa com os cartões de perguntas do Quiz.

Ele pode ser confeccionado a partir de cartões de
papel ou ser criado em formato digital. Cabe ao docente

fazer a escolha que mais se adapte à sua realidade. As
regras precisam ser definidas antes de sua aplicação.
Lembrando que essa atividade pode ser usada como avaliação, nesse caso as regras podem ser definidas a partir
desse critério.

Caixa com as multas do jogo em caso de erros durante as perguntas. foto do arquivo
pessoal da autora.

Além disso, os estudantes são capazes de contribuir
diretamente na escolha da temática a ser discutida no
21

Quiz; essa escolha pode ser por sorteio ou através do
voto. Essa ação promove a participação ativa do estudante durante a atividade.
Caso o jogo seja confeccionado artesanalmente, pode-se utilizar cartolina colorida para formar as cartas de
perguntas; as questões podem ser coladas em seu verso,
e as cartas acondicionadas em caixas previamente preparadas para este fim. No exemplo a seguir, foram criadas
20 perguntas distribuídas em 4 grupos de cartas numeradas de 1 a 5 com as seguintes cores: verde, azul, amarela e rosa, o que totaliza 5 perguntas para cada grupo.

NASCIMENTO, P. Experimentações didático-metodológicas: O Quiz – Saúde Ambiental e suas aplicações no curso técnico de
segurança do trabalho. Educação Básica
Revista. Vol. 3, n 1, p. 153-162, 2017.
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Primeiro passo:
mm Plano de ação:
O que fazer?
What?

Por que fazer?
Why?

Onde será feito?
Where?

Quando ocorrerá? When?

Quem irá fazer?
Who?

Como será
Quanto custa?
realizado? How? How much?

Fazer o levantamento dos temas
para o Quiz.

Para escolher
qual tema será
proposto pelos
estudantes.

No ambiente
escolar.

Definir data.

O docente ou
pesquisador.

Solicitar aos estu- Sem custos.
dantes diferentes
temas ligados a
Educação Ambiental e o fazer
do TST.

Apresentação
prévia da
atividade .

Explicar as
etapas e preparar
os estudantes
para a o dia da
culminância.

No próprio
ambiente escolar
dos estudantes.

Definir a data.

O docente.

A partir de uma
Sem custos.
conversa sobre
as regras e os
assuntos a serem
pesquisados.

Elaboração das
questões para o
Quiz e sua
colagem nos
cartões.

Verificar a visão Determinar o
dos estudantes
ambiente.
sobre a Educação
Ambiental e
atuação do TST.

Definir a data.

Pesquisadora e
equipe.

A partir do tema
proposto aos
estudantes,
elaborar pelo
menos 20
questões e colar
nos cartões.

Material para
confeccionar os
cartões.
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Segundo passo - Definição das regras
As regras precisam definir o tempo da atividade; quanto será gasto para que os participantes respondam às
perguntas? E quanto ao andamento das ações? Além

disso, deve-se descrever as premiações e as possíveis
multas, além da forma de se jogar. A seguir, apresento um
exemplo de regras retiradas de um Quiz em uma turma de
TST, sobre Educação Ambiental e os impactos ambientais.

Regras do Jogo

Descrição
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mm Primeira regra é escolher um Coordenador que fará a leitura das regras e organizará a atividade junto ao docente.
mm Poderá haver apenas consulta à Legislação Ambiental e Normas Regulamentadoras. O critério de
correção das respostas é minimamente exigente, sem se entrar em radicalismos.
mm Devem ser formadas de duas a quatro equipes, e cada uma deve ter um líder. Este líder será responsável pela organização da equipe durante o jogo.
mm O tempo de respostas de cada grupo será de 30 segundos, cronometrados pelo Coordenador. Em
caso da pergunta seguir para o próximo grupo, este responde no ato.
mm As equipes participantes podem ter o número de pessoas que quiserem; no entanto, é interessante o docente dividir em igual número a quantidade de participantes.
mm As equipes devem permanecer distanciadas uma das outras para melhor identificação e não
ocorrer interferência entre equipes.
mm Cada líder se reúne junto ao Coordenador na frente da turma para estabelecer a ordem dos grupos
nas jogadas. Isso pode ser feito pela modalidade chamada “zerinho ou um” e “par ou ímpar”.
mm O Coordenador deve escrever o nome dos líderes dos grupos no quadro, de acordo com a ordem estabelecida.

Formas de Jogar
Premiação

mm O primeiro grupo inicia o jogo. O líder escolhe a cor e o número da carta que estará em poder do
Coordenador.
mm O líder escolhe um participante do grupo oponente para ler a carta e este vai à frente da turma e realiza a leitura. Caso o grupo acerte a pergunta, ganha um ponto. Caso contrário, pagará a “Multa”. Neste momento, cabe ao líder escolher do seu grupo qual(is) participante(s) realizará(ão) a tarefa. O líder põe a mão
dentro da caixa azul e retira um tipo de “Multa”, lendo em voz alta para toda a turma.
mm A tarefa “Multa” deve ser realizada na frente da turma, de preferência com os participantes em pé.
mm O próximo grupo da ordem terá a opção de responder no ato; caso não consiga, a pergunta passa
para o próximo grupo, até chegar ao último grupo e finalmente ao Coordenador, que dirá a resposta correta.
mm Apenas o grupo que errar paga a “Multa”.
mm As perguntas devem ser realizadas com todos os grupos na ordem estabelecida até a finalização das
20 cartas da caixa estampada.
mm Vence o grupo que tiver o maior número de pontos no quadro.
As equipes serão classificadas em ordem de pontuação. 1º, 2 º, 3º e 4º lugar. O docente pode estabelecer o tipo de prêmio. Como exemplo, pode-se usar pontuação da própria disciplina ou distribuição de
brindes entre as equipes. Pode acontecer empate entre equipes, que devem ser consideradas de igual modo,
sem prejuízo aos participantes.
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Terceiro passo - Programação do Quiz
Assim como foi realizado na visita técnica e o grupo
focal, estabelecer os horários e as ações a serem realizadas no Quiz facilita o docente durante a atividade. Um
exemplo de programação pode ser visto no apêndice deste
livro.
Quarto passo - Resultado do Quiz
O resultado da atividade Quiz pode refletir como o trabalho em sala está sendo desenvolvido. Sendo o ponto de
partida para revisar determinado conteúdo ou modificar o
método de ensino. A estratégia pode variar de acordo
com as condições de uso, podendo ser utilizado como um
instrumento avaliativo após o conteúdo de um determinado assunto a ser trabalhado com a turma ou finalizar um
conjunto de atividades propostas em uma sequência didática.
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PARÂMETROS PARA O JÚRI SIMULADO

4 - O júri simulado
O júri simulado é uma dinâmica que pode ser trabalhada em grupo sobre diversos assuntos. Ele é a simulação da atividade de um tribunal de júri. Dentro do curso
técnico profissionalizante ele pode ser uma excelente
ferramenta para o aprendizado, pois permite que o estudante simule um tribunal de júri no qual podem avaliar
uma questão, uma ação, um assunto ou um processo.
Não significa que não possa ser empregado em outros
níveis e modalidades de ensino.
Na Educação Ambiental, dentro do curso TST ou áreas afins, o docente
pode escolher o
tema de maior impacto discutido até
Segundo Mendes, o júri simulado
o momento em suas
aulas. Um tema que consiste em uma atividade multidisciplinar na qual se simula um
chama atenção é a
tribunal judiciário em que os
questão dos impacparticipantes assumem funções
tos ambientais na
anteriormente estabelecidas
atualidade. Como
exemplo, pode-se

trabalhar com o tema do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, ele é atual e muito discutido.

Primeiro Passo: Levantamento das funções
Cada participante tem uma função determinada, assim
como no tribunal, e que podemos distribuir da seguinte
forma:
mm Juiz: responsável por todo andamento do júri. Ele
faz as intervenções e coordena as etapas da atividade. É
ele, também, quem define a pena, caso seja necessário.
mm Advogado de defesa: ele tem a responsabilidade
de defender o acusado (réu); podem usar os argumentos,
provas e apresentar as testemunhas.
mm Advogado de acusação: promove a acusação
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do réu a partir das provas, argumentos e testemunhas.
mm Testemunhas: através dos argumentos que relatam, podem ir contra ou a favor do réu; para isso, são usadas as evidências e provas.
mm Réu: é o acusado; na atividade proposta, é o tema
a ser debatido.
mm Corpo de Jurados: são os que observam todas as
atividades do Júri e, após sua finalização, dão o veredicto.
mm Público: de acordo com o número de estudantes,
pode haver ou não. Eles podem auxiliar aos advogados de
defesa e acusação.
mm O docente: sua função é coordenar todo processo e o tempo de cada defesa e acusação ou explanação de
provas e argumentos dos participantes.
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Segundo passo:
mm Plano de ação:
O que fazer?
What?

Por que fazer?
Why?

Onde será feito?
Where?

Quando ocorrerá? When?

Quem irá fazer?
Who?

Como será
Quanto custa?
realizado? How? How much?

Fazer o levantamento dos temas
para o Júri
Simulado.

Escolher qual
tema será
proposto pelos
estudantes ou
plano de aula.

No próprio
ambiente escolar
dos estudantes.

Definir data.

O docente.

Solicitar aos
Sem custos.
estudantes
diferentes temas
ligados à Educação
Ambiental e ao
fazer do TST ou
áreas afins.

Apresentação
prévia da
atividade

Explicar as
etapas e preparar
os estudantes
para o dia da
culminância.

No próprio
ambiente escolar
dos estudantes.

Definir a data.

O docente.

A partir de uma
Sem custos.
conversa sobre
as regras e os
assuntos a serem
pesquisados.

Distribuir as
funções do Júri
Simulado entre os
estudantes.

Para que cada
estudante saiba
em que momento
irá atuar durante
o Júri.

No próprio
ambiente escolar
dos estudantes.

Definir a data.

Pesquisadora e
equipe.

Poderá ser feito Sem custos.
através de sorteio
ou distribuição.
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Terceiro passo: - Programação do Júri Simulado
Assim como foi realizado na visita técnica, o grupo
focal e o Quiz, estabelecer os horários e as ações a serem
realizadas organiza de forma prática as etapas do Júri.
Um exemplo de programação pode ser visto no apêndice
deste livro.
Quarto passo - Resultado do veredicto
Após a análise de todas as provas e argumentos, o
corpo de jurados pode chegar a um veredicto. Essa ação
contribuirá para o desenvolvimento crítico dos estudantes
e os levará à reflexão e posicionamento sobre determinado assunto; além de estimular o aprendizado por ser uma
fonte de informações para o docente refletir sobre as práticas didáticas desenvolvidas.
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ROTEIROS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS

ROTEIROS DE ATIVIDADES
DIDÁTICAS

1 - Visita Técnica
Especificação:
mm Público Alvo: Estudantes do curso técnico em Segurança do Trabalho e áreas afins;
mm Local: Parque Estadual da Pedra Branca – PEPB;
mm Tempo estimado: 8 horas/aula, em três encontros
diferentes;
mm Material necessário: caneta, papel, prancheta, lista
de presença, máquina fotográfica, roupa confortável, alimentos, água e repelente.
Objetivos:
mm Proporcionar aos estudantes do curso Técnico em
Segurança do Trabalho a ampliação de conhecimentos
quanto ao uso de Unidades de Conservação;
mm Reconhecer a utilização de diferentes estratégias
para o diagnóstico de riscos nas Unidades de Conservação;
mm Desenvolver a percepção crítica dos estudantes
sobre as questões ambientais, a partir da problemática em

unidades de Conservação.
Conteúdo:
mm Debates iniciais sobre a Educação Ambiental;
mm Os riscos em ambientes naturais;
mm Levantamento de Risco no Ambiente.
Desenvolvimento:
Aula 1 – 2 horas/aula
Etapa 1: Orientações
Proponha aos estudantes a visita técnica à Unidade de
Conservação Parque Estadual da Pedra Branca e verifique as condições necessárias realizando um plano de
ação.
Etapa 2: Autorização
Entregue aos estudantes as autorizações para a visita
técnica e, em caso de estudantes menores de idade, envie-as aos responsáveis. Aproveite para fazer a visita prévia ao Parque e agendar a locomoção e o guia que irá
acompanhar durante a atividade.
Etapa 3: Revisão
Relembre com os estudantes os conceitos relaciona31
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Levantamento de Riscos no Ambiente: Parque Estadual da Pedra Branca

1-

LOCAL

___________________________________________________

SITUAÇÃO POSSÍVEL
(ASPECTO/ CAUSA
RISCO)

CONSEQUÊNCIAS

LEGENDA:

GRAVIDADE
1 LEVE
Perdas e danos remotos.
2 MODERADA Perdas e danos
moderados.
3 GRAVE
Perdas e danos
irreversíveis.

REQUISITOS

Nomes: _________________________

GRAVIDADE

dos à Educação Ambiental e apresente os dados de uma
Unidade de Conservação e o uso público.
Etapa 4: Apresente a programação da visita técnica,
assim como o material necessário que os estudantes precisam providenciar. Marque o horário e o ponto de encontro, onde a locomoção irá esperar pelos estudantes.
Aula 2: 4 horas/aula (e considerar o tempo de
deslocamento)
Etapa 5: Culminância
Dentro da Unidade de Conservação PEPB, apresente
o monitor que irá acompanhar, distribua os estudantes em
quatro grupos para facilitar a observação e entregue a
lista de presença e o modelo de planilha a seguir:Faça a
apresentação e visite os espaços do Parque começando pelo
Centro de Memória (espaço Museal), seguindo depois à Trilha
do Mel, à área verde, à estação de tratamento da água, e peça
aos estudantes para preencherem a planilha ao longo da caminhada entre esses espaços, bem como para que tirem fotografias para posterior apresentação.
Etapa 6: Intervalo
Parada para o lanche.

Grupo: __________

TIPO DE
REQUISITOS
LEGAIS

RECOMENDAÇÕES

REQUISTOS
1 BAIXA
Requisitos cumpridos.
2 MÉDIA
Requisitos parcialmente
cumpridos.
3 ALTA
Não cumprimento da legislação.

Levantamento de Riscos no Ambiente – elaborado para auxiliar os estudantes durante a visita técnica.

Etapa 7: Feedback
Ao término da visita técnica, faça o levantamento dos
pontos fortes e fracos e debata com os estudantes. Peça
para que elaborem uma apresentação em slides, para a
próxima aula no ambiente escolar, sobre o que foi observado no Parque nos diferentes ambientes (sendo um local
por grupo), a partir das fotos tiradas por eles do ambiente
e dos seguintes questionamentos:

mm Quais locais chamaram mais atenção e por que?
mm Se um técnico em Segurança do Trabalho pode
realizar atividades de Educação Ambiental em uma Unidade de Conservação?
mm As ações em Educação Ambiental observadas
no Parque cooperam para a recuperação ambiental?
Aula 3: 2 horas/aula
Etapa 8: Avaliação e Feedback
Peça para cada grupo realizar sua apresentação e, em
seguida, promova o debate comparando as respostas obtidas e esclareça as dúvidas.
2 - Grupo Focal
Especificação:
mm Público Alvo: Estudantes do curso técnico em Segurança do Trabalho e áreas afins;
mm Local: Ambiente escolar;
mm Tempo estimado: 5horas/aula, em três encontros
diferentes;

mm Material necessário: caderneta de anotações, lista
de presença, máquina fotográfica e filmadora.
Objetivos:
mm Identificar a noção de educação ambiental nos estudantes de técnico em segurança do trabalho;
mm Verificar a impressão desses estudantes sobre as
possibilidades do TST em atuar em Unidades de Conservação.
Conteúdo:
mm Sustentabilidade;
mm A separação ser humano e natureza;
mm Impactos Ambientais.
Desenvolvimento:
Aula 1: 1 hora/aula (Resolver questões burocráticas)
Apresente aos estudantes a proposta da atividade de
Grupo Focal e verifique as condições necessárias. Entregue aos estudantes as autorizações para a atividade, caso
for fazer algum registro. Se existirem estudantes menores
de idade, envie aos responsáveis.
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Aula 2: (2 horas/aula)
Organize os estudantes em círculos, explique que se
trata apenas de uma entrevista em grupo. Inicie com uma
dinâmica de quebra-gelo. Peça que o auxiliar inicie a filmagem e faça fotografias, se for o caso, e siga a roteirização:
Etapa 1: Apresentação
Faça as boas-vindas aos participantes, dinâmica de
quebra-gelo (cada um faça sua apresentação pessoal) e
em seguida faça a introdução ao assunto.
Etapa 2: Roteiro das perguntas
1- Aplicação das perguntas Guias:
a) O que você entende por Educação Ambiental?
b) O TST precisa ter noção de Educação Ambiental? Por quê?
c) O TST pode atuar em uma Unidade de Conservação (Parque Natural)? Como seria essa atuação?
d) Quais atividades podem ser realizadas pelo TST
nesses ambientes?
e) Como podemos descrever a interação do ser hu34

mano dentro dos ambientes naturais?
f) Quais ações poderiam ser consideradas sustentáveis?
Etapa 3: Fechamento
Agradecimento pelas contribuições dos participantes e
encerramento.
Aula 3: Feedback (2 horas/aula)
Após a atividade, demonstre aos estudantes os resultados das questões apuradas para a finalização da atividade e, caso seja necessário, debata os resultados com os
discentes.
3 - Quiz ambiental
Especificação:
mm Público Alvo: Estudantes do curso técnico em Segurança do Trabalho e áreas afins;
mm Local: Ambiente escolar;
mm Tempo estimado: 2 horas e trinta minutos, em dois
encontros;

mm Material necessário: cartas com perguntas coladas em cartolinas coloridas e caixa para multas.
Objetivos:
mm Possibilitar aos estudantes do curso Técnico em
Segurança do Trabalho a reflexão sobre a questão ambiental de forma lúdica;
mm Ampliar o conhecimento dos estudantes sobre a
regulamentação ambiental a partir do exame da sua legislação.
Conteúdo:
mm Resolução Conama 358/2005;
mm Legislação ambiental e Norma Regulamentadora;
mm Cores e sinalização de segurança;
mm ISO 14001:2015.
Desenvolvimento:
Aula 1: 30 minutos;
Forneça a bibliografia e conteúdos aos estudantes para
que possam se preparar; elabore previamente as questões
e as punições - que chamaremos de multas - para o Quiz
e cole nos cartões. Como exemplo segue as 20 questões

usadas durante a atividade Quiz Ambiental.
Forneça a bibliografia e conteúdos aos estudantes para
que possam se preparar; elabore previamente as questões
e as punições - que chamaremos de multas - para o Quiz
e cole nos cartões. Como exemplo segue as 20 questões
usadas durante a atividade Quiz Ambiental.
Pergunta: Qual metal pesado causou o acidente na
baía de Minamata/Japão?
Resposta: Mercúrio.
Pergunta: Qual o significado de RIMA?
Resposta: Relatório de Impactos Ambientais
Pergunta: Quais são os tipos 3 tipos de licença em
licenciamento ambiental?
Resposta: Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação.
Pergunta: Quais são as cores apresentadas na rotulagem de produtos químicos no diamante de perigo?
Resposta: Vermelho, azul, amarela e branco.
Pergunta: Quais são as recomendações obrigatórias
35

nos rótulos de produtos químicos?
Resposta: Nome técnico do produto, Palavra de Risco, Segurança,
primeiros socorros, e Instruções contra incêndios.
Pergunta: Quais os significados dos “5 s” Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke?
Resposta: Seiri – senso de utilização, Seiton – senso de ordenação,
Seiso – senso de limpeza, Seiketsu – senso de saúde, Shitsuke – senso de disciplina.
Pergunta: Como se chama a vegetação que fica nas
bordas de rios que previnem a assoreamento?
Resposta: Mata ciliar.
Pergunta: Do que se trata a ISO 14020
Resposta: Rótulos e atestados ambientais.
Pergunta: Qual é a função do CONAMA?
Resposta: Consultiva e deliberativa.
Pergunta: Qual o significado da canalização azul e laranja?
Resposta: Ar comprimido e ácido.
Pergunta: Qual a diferença entre Risco e Perigo?
Resposta: Risco – probabilidade somada a exposição.; Perigo –
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fonte que pode gerar danos.
Pergunta: O conceito que se preocupa com a necessidade do presente sem comprometer as gerações futuras, chama-se?
Resposta: Desenvolvimento Sustentável.
Pergunta: Qual a cor que sinaliza a Radiação Nuclear
e bases?
Resposta: Púrpura e lilás.
Pergunta: De que se trata a ISO 14001?
Resposta: Sistema de Gestão Ambiental – SGA
Pergunta: Qual é a Resolução - NBR trata sobre tratamento e disposição de Resíduos Sólidos de Saúde?
Resposta: Resolução CONAMA 358/2005.
Pergunta: Indique os 2 tipos de Unidades de Conservação segundo a lei 9.985/00:
Resposta: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso
Sustentável
Pergunta: O que são aspectos e impactos ambientais?
Resposta: Ação sobre uma atividade e consequências da ação.
Pergunta: Qual deve ser a cor da Face interna de caixas

protetoras de dispositivos elétricos?
Resposta: Laranja
Pergunta: Como se chama o acordo que proíbe que resíduos perigosos sejam enviados a países que não possam
tratar?
Resposta: Convenção de Basiléia
Pergunta: Como se chama o comitê técnico responsável por desenvolver normas para questões ambientais?
Resposta: Comitê 207.
Em seguida, em uma caixa, coloque as penalidades,
elas são necessárias em caso de erros durante a tarefa.
Elas consistem em diferentes tarefas que podem ser realizadas em grupo ou individualmente, com o objetivo de promover a integração e a socialização. Segue um exemplo
para orientar na elaboração:
Valendo um ponto: Estamos todos reunidos, recite
um verso para os seus amigos!!
Valendo um ponto: Estamos muito contentes, levante-se e cante pra gente!!

Aula 2: 2 horas/aula
Etapa 1: Culminância
Organize os estudantes em equipes e inicie a atividade
separando os representantes de cada equipe para a escolha dos cartões a partir da cor e numeração.
Utilize o quadro branco ou similar para a contagem dos
pontos, conforme passa de equipe para equipe, como forma de tornar visível a pontuação de todos os grupos participantes. Consulte o quadro de regras nos parâmetros
deste produto.
Etapa 2: Feedback
Após a atividade, apresente aos estudantes os resultados das questões apuradas, faça a premiação, que pode
ser pontos ou alguma lembrança para as equipes, e finalize
a atividade.

Imagem 3 – Cartões de
perguntas e respostasFonte: Acervo pessoal
da autora.
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4 - Júri Simulado
Especificação:
mm Público Alvo: Estudantes do curso técnico em Segurança do Trabalho e áreas afins;
mm Local: Ambiente escolar;
mm Tempo estimado: 2 horas/aula em um encontro
mm Material necessário: Formulário de distribuição dos
cargos.
Objetivos:
mm Possibilitar aos estudantes do curso TST a reflexão e o raciocínio sobre o uso público em Unidades de Conservação;
mm Proporcionar aos estudantes a participação ativa
em assuntos polêmicos ligados a atividades realizadas em
Unidades de Conservação;
mm Despertar a visão crítica a partir dos debates no
júri.
Conteúdo:
mm Legislação ambiental;
mm Cores e sinalização de segurança;
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mm Unidade de Conservação;
mm Ficha Camorim e Gestão de uso público (verificar
em sugestões bibliográficas).
Desenvolvimento:
Aula 1: Duas horas/aula.
Etapa 1: Orientação
Proponha aos estudantes a realização do Júri Simulado e apresente o tema ligado à Unidade de Conservação
do Parque Estadual da Pedra Branca: “É necessário ou
não a proteção dos mananciais da estação de tratamento
de água do parque?”. Explique para os estudantes que, em
algumas cachoeiras que são usadas para captação de
água pela estação, o banho é proibido. Apresente o trecho
retirado do artigo de Gestão de uso público:
A

proibição de acesso a áreas do interior da

UC

que localizam-se próximo de seus

limites e apresentam beleza cênica ou potencial para banho provoca insatisfação em

UC e moradores do entorno, e estimulam invasões a essas áreas (CARVALHO, REIS, PELLIN 2014. p21).
usuários da

Desarenadores da estação de tratamento de água.

Ductos que transportam a água do açude Camorim até a estação de tratamento.

Forneça a bibliografia e conteúdos para que possam se
preparar. Aproveite para verificar com os estudantes quais
cargos a seguir cada um deseja ocupar no tribunal de júri.
Cargos: Juiz, Advogado de defesa, Advogado de acusação, Testemunhas, Réu, Corpo de Jurados e o Público.
Aula 2: 3 horas
Organize os estudantes de acordo com seus cargos,
simulando um tribunal de júri, e inicie a atividade. Apresente o tema aos estudantes e peça para que cada representante assuma o seu posto. Estimule os estudantes a
prezarem pelo diálogo durante a atividade.
Etapa 1: Etapas
Apresente as etapas da atividade: 2 horas;
1- Apresentação da problemática – (15 minutos);
2- Defesa inicial da tese – (15 minutos para cada
grupo);
3- Argumento da defesa e apresentação das provas
– (25 minutos);
4- Argumento da acusação e apresentação das provas – (25 minutos);
5- Considerações finais (20 minutos para cada grupo);
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6- Veredicto (10 minutos).
Etapa 2: Culminância
Praticando o Júri Simulado:
mm O docente orienta os participantes e apresenta o
tema a ser debatido;
mm Após a preparação do Júri, o Juiz abre a sessão;
mm Os advogados de defesa defendem o tema (réu);
mm Os advogados de acusação tomam a palavra e
acusam o réu;
mm Após as primeiras falas, cada grupo apresenta
suas provas tanto de acusação como de defesa. As testemunhas atuam nessa sessão com suas intervenções, e o
público ajuda seus respectivos advogados com as provas;
mm Os advogados de defesa e acusação apresentam
um novo argumento;
mm Última fala da testemunha;
mm Considerações finais;
Jurados proferem o veredicto junto com o Juiz.
Etapa 3: Feedback
Após a atividade, reúna os estudantes em círculo e
40

permita que eles realizem a avaliação da atividade. Avalie
com os estudantes o debate entre os advogados de defesa e de acusação, e peça para destacarem as partes fortes e fracas, assim como o que pode melhorar, e finalize a
atividade.
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APÊNDICE
1-	Estudantes em ação durante a visita ao PEPB:

Ductos provenientes do açude Camorim.
Grupo focal.
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Estação de Tratamento de água.

Trilha do Mel.

2-	Docentes em ação durante a visita ao PEPB:

Ductos provenientes do açude Camorim.
Centro de Memória do PEPB.

Manuseio da caixa de abelhas sem ferrão.

Trilha Camorim
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3-

exemplos das programações nas atividades

de grupo focal, Quiz e Júri Simulado.

Programação do Grupo Focal

Estação de tratamento de água.

trilha do mel
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14h

Chegada ao local da atividade e preparação do
ambiente.

15h

Distribuição das equipes.

15:30h

Início do grupo focal com dinâmica de “quebra-gelo”.

16:30h

Encerramento;
Feedback.

Programação do Quiz

Programação do Júri Simulado

14h

Chegada ao local da atividade e preparação do
ambiente.

18h

Chegada ao local da atividade e preparação do
ambiente.

15h

Distribuição das equipes.

18:30h

Distribuição de cada componente do Júri em seus
devidos locais de ação.

15:30h

Chegada ao local da atividade e preparação do
ambiente.

18:45h

Descrição do tema proposto e desenvolvimento das
defesas e acusações.

16:30h

Encerramento com a contagem dos pontos e premiação;
Feedback.

20h

Conclusão e veredicto dos jurados.
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