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O curso de extensão em Educação Ambiental está proposto no âmbito da Formação Continuada de 

Professores e representa uma contribuição da Faculdade de Ciências Econômicas da UFRGS para o Ministério da 

Educação e para sociedade gaúcha. O seu objetivo é realizar o aperfeiçoamento em Educação Ambiental dos 

professores da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública de ensino de Porto Alegre e da região 

metropolitana, visando à utilização do lúdico como instrumento de apoio pedagógico. Trabalha-se também com a 

discussão sobre o lúdico nas práticas de Educação Ambiental das séries iniciais, bem como a identificação dos 

fundamentos teóricos e metodológicos para o desenvolvimento de projetos em Educação Ambiental nas instituições 

de ensino nas quais pertencem os professores. Estimula-se também o resgate das sensações provocadas por 

atividades lúdicas dos participantes do curso de modo que, esses, como educadores, possam trabalhar a educação 

ambiental de forma lúdica com seus alunos. O Curso também pretende contribuir para inserção da Educação 

Ambiental nos currículos escolares das unidades educacionais envolvidas no curso por meio do desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares de Educação Ambiental nestas unidades a partir dos conteúdos trabalhados no curso. 

Percebe-se que a proposta do curso de aperfeiçoamento em educação ambiental, para professores de séries iniciais 

de Escolas Públicas, com foco na ludicidade, na Formação Continuada de Professores, está contribuindo com a 

transformação do ensino de conceitos iniciais de ciências da natureza, de cuidados com o ambiente e no 

entendimento dos demais assuntos que permeiam a formação dos estudantes. Assim, busca-se resgatar também o 

lúdico nos professores, de modo que eles possam se divertir e aprender novas ferramentas para o ensino da educação 

ambiental em suas escolas. O curso é semipresencial, com 180 horas, e está organizado em oito módulos sequenciais 

(Integração e Introdução; Educação Ambiental; Projeto de Educação Ambiental; Conectando Caminhos através de 

disciplinas que integram Comunicação, Sentidos e Meio Ambiente; O sujeito e sua influência no ambiente; O lúdico 

e o seu papel na educação ambiental para educadores e educandos; Arte; Atividades de Encerramento e Entrega dos 

certificados). Os encontros presenciais, carga horária total de 90 horas, envolvem palestras, seminários e saídas de 

campo. A atividade lúdica estará presente em todos os encontros presenciais, nos quais serão realizadas atividades 

interativas entre os formadores e alunos e entre os próprios alunos, estimulando o envolvimento de todos, por meio 

de jogos, brincadeiras, dança, música e teatro. O ensino a distância (EAD), carga horária total de 90 horas, são 

ministradas através de ferramentas de Educação a Distância; as duas modalidades estão intercaladas dentro de cada 

módulo. O Curso está em andamento, com término para dezembro. Mas, pelos encontros presencias e EAD que já 

acorreram, pelo desempenho e engajamento dos cursistas, percebe-se a importância dessa ação de extensão e o papel 

social da Universidade nessa transformação. Os professores mostram-se dedicados e motivados para concluírem o 

Curso, como tem sido possível observar em seus retornos durante e após as atividades.  

Descritores: Formação Continuada de Professores; Educação Ambiental; Educação Lúdica; Interdisciplinaridade. 

 

 


