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O CONTATO INFANTIL COM O MEIO AMBIENTE, SUAS IMPORTÂNCIA 
E A APLICAÇÃO PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RESUMO

A relação da criança com o meio ambiente é de extrema importância, ela contribui para o 
desenvolvimento físico e mental, ajudando na redução do estresse e ansiedade, contribuindo 
também, na formação da cidadania, com a nutrição e o aumento da imunidade. Esse trabalho objetiva 
promover o contato das crianças com o meio ambiente através de um projeto de educação ambiental, 
no meio urbano. A metodologia inclui uma pesquisa bibliográfica sobre formas pedagógicas de lidar 
com o público infantil, utilizando artigos e trabalhos de pesquisa, para a criação de um roteiro de 
oficinas, voltado para a interação desse público com o meio ambiente. Com isso, fez-se também um 
banner informativo, para ser colocado nos principais pontos da cidade de Contagem, que demandou  
um estudo sobre as áreas de exposição, além de um trabalho de testagem na escolha do material, 
tamanho e suporte. Após esse processo fez-se uma parceria com a prefeitura de Contagem, onde 
houve a realização do projeto, que orientou e incentivou o trabalho. Em seguida, fez-se um perfil no 
Instagram, visando a disseminação de conteúdo sobre o assunto e a divulgação do projeto e, por fim, 
promoveu-se a realização de dois eventos de oficinas, que foram executados no parque Fernão Dias 
e no Parque Ecológico Tancredo Neves, em Contagem, em parceria com a SEMAD (Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). Os resultados atingiram todos os 
objetivos, visto que, foi possível promover e levar a educação ambiental por meio das oficinas 
realizadas nos parques, com a participação de aproximadamente 100 crianças. Essas se mostraram 
interessadas no funcionamento da reciclagem, com materiais disponíveis em casa, e na forma de 
utilizar estes para a criação de novos brinquedos e até mesmo para o plantio de pequenas hortaliças. 
Alguns adultos também se dispuseram a escutar mais sobre o trabalho, mostrando interesse em ter 
mais atividades como as realizadas. Também foi possível manter o projeto ativo nas redes sociais, 
através do Instagram. Pelas ferramentas da plataforma, percebeu-se que aproximadamente 153 
contas interagiram com o conteúdo durante o período de postagem, além da maior parte do público 
alcançado ser da região de Contagem. Em conseguinte, com a exposição dos banners, instalados na 
praça Nossa Senhora da Glória e no Big Shopping, localizados em Contagem, foi possível estimar um 
público ainda maior, visto que, são locais de grande circulação de pessoas. Ademais, pode-se 
concluir que o projeto levou a educação ambiental de forma divertida e interessante para o público 
infantil garantindo os benefícios dessa relação para o desenvolvimento da criança, incluindo um 
aprendizado mais ativo e explorador. Também foi possível trabalhar com a conscientização de adultos 
sobre a importância desse contato, a saúde individual e sua relação com o meio ambiente. Por isso 
torna-se de extrema relevância a realização desse projeto, principalmente em tempos de pandemia. 
Já que a saúde das crianças se tornou uma grande preocupação no período de reclusão social e 
excessivo uso de telas e mídias digitais.
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