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RESUMO 
 
O projeto de extensão Ecologia Marinha na Escola (EMANE), do 

Departamento de Ecologia, Universidade Federal de Sergipe (UFS) foi criado 
em 2014 para difundir e compartilhar conhecimentos científicos referentes a 
temática Ecologia Marinha, para jovens do Ensino Fundamental e Médio de 
escolas públicas e comunidades costeiras de Sergipe. A Educação Ambiental 
tem sido vista com a principal forma de inserir no cotidiano da sociedade, 
assuntos relativos aos cuidados com o meio em que se vive, de forma a 
preservar características importantes para a manutenção do bom 
funcionamento e disponibilidade de recursos naturais. Esse projeto visou 
fortalecer os conhecimentos sobre Educação Ambiental com a introdução de 
noções básicas de Ecologia Marinha por meio de atividades lúdicas e 
artísticas aplicadas por discentes de graduação. Dessa forma, buscou 
ampliar a discussão referente ao conhecimento, proteção dos ecossistemas 
marinhos e da biodiversidade associada, unindo a universidade e a 
sociedade, objetivo principal dos projetos de extensão universitária. Foram 
selecionados 7 temas: Introdução a Ecologia Marinha, Entre as marés, 
Estuários, A vida na superfície, Plataforma continental, Recifes de corais e 
Profundezas oceânicas.  Para cada tópico foram criadas: atividades 
educativas (labirinto, caça–palavras, enigma, diagrama, liga-pontos); oficinas 
(quadrinhos, origami, reciclagem, teatro, música); e modelos tridimensionais 
(utilizando isopor, tinta, papel maché, toucas de TNT).  Os materiais foram 
apresentados em escolas e grupos de jovens nas cidades de Aracaju e 
Pirambu/SE. Foram criados dois canais virtuais 
(www.emaneufs.blogspot.com.br) e (www.facebook.com/emaneufs) onde  
foram relatados a execução do projeto e experiências na aplicação das 
atividades, de modo a serem utilizadas por outros educadores. Os materiais 
foram aplicados com os jovens nas escolas durante os intervalos de aula em 
visita semanal, e nas comunidades em visitas mensais. Os modelos 
enfatizaram características marcantes de cada grupo demonstrando a 
diversidade de estruturas e funções biológicas. Já as atividades educativas e 
oficinais para além de trabalhar os conceitos ecológicos/biológicos 
proporcionaram um momento divertido para treinar habilidades como 



memória, coordenação motora, acuidade visual, perspicácia, criatividade, 
percepção ambiental e companheirismo entre os jovens. Nestas atividades 
houve um maior envolvimento dos alunos provavelmente devido a diversão 
associada a forma de ensino.  É importante enfatizar que muitas vezes os 
professores da rede pública não dispõem de material didático adequado para 
trabalhar esse assuntos, limitando-se apenas as informações contidas no 
livro didático. Sendo assim, a produção dos modelos tridimensionais, 
atividades educativas e oficinas demonstraram ser uma ferramenta de fácil 
elaboração e favorável ao ensino de Ciências e Educação Ambiental., 
podendo ser trabalhado em escolas e grupos comunitários do litoral 
brasileiro. 
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INTRODUÇÃO 
 

No século XXI, o planeta sente o peso do crescimento demográfico 

desregrado, sobretudo no que se refere aos múltiplos usos dos corpos 

d'água. Desde a colonização, a zona litorânea foi densamente povoada e o 

entorno de ecossistemas aquáticos foi, e, ainda é bastante visado para o 

estabelecimento de populações e suas atividades, devido, entre outros 

aspectos, a facilidade para execução de determinadas atividades, tais como 

portuária, industrial e turística. O Estado de Sergipe possui um total de 

2.219.574 residentes distribuídos por 75 municípios (densidade demográfica 

94,36 hab/Km2), sendo a capital Aracaju povoada por 571.149 pessoas numa 

densidade demográfica de 3.140,65 habitantes por quilômetro quadrado 

(IBGE, 2015). Boa parte dessa população não tem acesso a saneamento 

básico e por muitas vezes os esgotos e resíduos sólidos são lançados 

diretamente nos corpos d'água.  

A cidade de Aracaju é banhada pelas águas do rio Sergipe, que é uma 

das seis bacias hidrográficas que permeiam o Estado, sendo a terceira em 

área (3.673 Km2), ficando atrás das bacias do rio São Francisco (7.276 Km2) 

e do rio Piauí (4.262 Km2), e transcorre entre 26 municípios ao longo dos 210 

Km da nascente até a foz localizada entre Aracaju e Barra dos Coqueiros 

(ALVES, 2006). Dentre os problemas ambientais elencados por diversos 

autores para as bacias do Estado, e em especial para rio Sergipe e seu 

estuário, estão as questões relacionadas à qualidade das águas, que vem 

sendo deteriorada devido à poluição decorrida do escoamento superficial de 

regiões agricultáveis, efluentes industriais e doméstico, que frequentemente 

são lançados sem nenhum tipo de tratamento ou ainda após tratamento 

ineficiente (ALVES, 2006; ARAÚJO et al., 2008; BRITTO et al., 2012; SILVA 

et al., 2012). O rápido crescimento das áreas urbanas do entorno e falhas de 

gerenciamento dos recursos naturais tem sido apontados como os agentes 

contribuintes da degradação observada, principalmente nos recursos 

aquáticos. A pesca em Sergipe possui várias nuances que vai desde a 

atividade voltada para subsistência de caráter mais artesanal, como a captura 

do caranguejo, a coleta de moluscos e a pesca com pequenas embarcações 



nos estuários e no mar próximo a costa. Há também a pesca semi-industrial, 

representada pelos arrastos de camarão marinho, realizada por meio de 

embarcações com maior autonomia e alguns recursos tecnológicos. Nos 

últimos anos também foi marcante a presença de embarcações atuando na 

captura do atum, exercida por grupos vindos de outros Estados e também 

pela frota de pesca do camarão que no período de defeso migram para essa 

modalidade.  

Segundo Thomé-Souza et. al. (2013) os principais recursos pesqueiros 

capturados em Sergipe foram o camarão 7 barbas (739 t), tainha (739 t) e 

atum (314 t). A capital Aracaju apresentou o maior volume de desembarques, 

tendo como carro chefe o camarão marinho seguido pela mistura, que é a 

fauna acompanhante dos arrastos de camarão, sendo este um dos principais 

problemas relacionados a sustentabilidade da atividade, que acaba por 

capturar outros organismos além da espécie alvo. A captura de crustáceos 

como o caranguejo e aratu é mais forte outros municípios costeiros, 

destacando-se Santa Luzia e Brejo Grande como os principais produtores.  

No período do defeso a atividade é interrompida para que seja 

respeitada o período de reprodução da espécie. O defeso do camarão ocorre 

em dois períodos, um de novembro a janeiro e o outro de abril a maio, já o 

defeso do caranguejo ocorre em quatro períodos durante o ano sendo estas 

datas estabelecidas pelo IBAMA. Nos dados de produção pesqueira em 

Sergipe de 2011 (THOMÉ-SOUZA et. al., 2013) foi possível observar que 

ainda há no Estado a pesca de peixes ameaçados como o Mero, espécie que 

teve sua pesca proibida pelo IBAMA sendo a primeira portaria, de 2002 e em 

2012 teve sua proibição prorrogada por mais 3 anos devido seus estoques 

ainda se encontrarem em estado de vulnerabilidade. A carcinicultura em 

Sergipe é uma atividade em considerável expansão sendo que entre os anos 

de 2004 e 2011 houve um aumento no número de produtores de 69 para 224, 

e a área de cultivo de 514 para 1.040 hectares, registrando um aumento de 

225% e 102% respectivamente. A principal espécie cultivada é Litopenaeus 

vannamei, espécie exótica altamente difundida em cultivos no Brasil.  

Em geral, a atividade no Estado se caracteriza pela pequena unidade 



de produção ou empresa familiar. Foi registrado que em Sergipe 93,3% dos 

produtores usam água de estuário para abastecer os seus cultivos (BRASIL, 

2011). A falta de licença ambiental é notória, com 94% dos produtores em 

situação irregular.  

Diante desse cenário, a Ecologia surge como uma ferramenta de auxílio 

para o enfrentamento da crise no meio ambiente instaurada pelo homem 

moderno. Isso porque essa ciência permite a compreensão de como ocorrem 

as interações entre os seres vivos e o ambiente físico em que eles estão 

inseridos, e a partir disso é permitido inferir sobre as possíveis 

consequências derivadas da atividade antrópica, e como elas podem afetar a 

vida de todas as espécies que dependem de um determinado recurso 

(PURVES et al., 2005). Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN - tem a 

proposta de vincular o conhecimento apresentado em sala de aula com a 

realidade vivida pelos alunos. Cabe ao documento também apresentar aos 

professores novas metodologias para se abordar temas de relevância para a 

formação de indivíduos, para que possam atuar efetivamente na sociedade, 

por exemplo, se posicionado frente a temas que envolvam o meio ambiente 

ou mesmo buscando a resolução dos mesmos (BRASIL, 2000).  

No entanto, esbarramos, ainda hoje, com docentes carentes no preparo 

teórico-metodológicos para abordagem das questões socioambientais, com 

dificuldades em acompanhar os avanços do conhecimento científico e 

explorando, por vezes, as questões ambientas de maneira teórica e 

descontextualizada do cotidiano do aluno (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2008). A 

conscientização da população quanto a importância do cuidado com o meio 

ambiente vem sendo estabelecido desde a Constituição Federal de 1988 no 

artigo 225 que diz: 'Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.' A partir daí o meio 

ambiente começou, de fato, a fazer parte da pauta política, auxiliada 

posteriormente pela Política Nacional de Educação Ambiental instituída pela 

Lei 9.795, de 27 de abril de 1999. Nessa política às instituições educativas, 



inclusive as Universidades, devem promover a 'educação ambiental de 

maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem', e além 

disso incentivar à 'participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se 

a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania'.  

Sendo assim, o presente projeto visa ampliar a discussão referente ao 

conhecimento, proteção dos ecossistemas costeiros e da biodiversidade 

associada, entre os indivíduos que compõe a Universidade, e também na 

sociedade, por meio dos alunos de Ensino Fundamental e comunidade 

envolvida com a pesca.  

METODOLOGIA 

Foram selecionados sete subtemas para elaboração das atividades 

educativas e lúdicas: introdução a ecologia marinha, entre as marés, 

estuários, plataforma continental, vida próximo a superfície, recifes de corais 

e profundezas oceânicas. Para cada subtema foram abordados assuntos 

relativos características morfológicas e estruturais, as interações ecológicas 

entre as espécies, os principais impactos aos ecossistemas, ameaças à 

biodiversidade e conservação ambiental.  

Na escola em Aracaju os temas foram abordados seguindo a ordem de 

apresentação destacada acima. A mesma atividade foi repassada para 

alunos do ensino fundamental e médio, sendo que a cada dia uma turma/ano 

foi recebida pela equipe EMANE, durante o intervalo de aula na sala de vídeo 

da escola, no período matutino e vespertino totalizando cerca de 90 alunos. 

Já com os jovens na comunidade do município de Pirambu (cerca de 40Km 

da capital), por se tratar de encontros mensais, as atividades foram 

apresentadas de forma aleatória, em duas escolas (aproximadamente 50 

alunos) e no espaço Clubinho da tartaruga (aproximadamente 15 alunos), 

pertencente ao projeto TAMAR. 

Atividades educativas 



Foram criados sete atividades uma para cada tema utilizando os 

programas Microsoft Word e Corel Draw: Labirinto (Introdução a ecologia 

marinha) com auxílio do site http://www.mazegenerator.net; caça-palavras 

(entre as marés) com auxílio do site http://tools.atozteacherstuff.com; enigma 

(estuários), diagrama (plataforma continental), sete erros (recifes de corais), 

liga pontos (vida próximo a superfície) com auxílio do site 

http://www.picturedots.com/ e palavras cruzadas (profundezas oceânicas) 

com ajuda do site http://tools.atozteacherstuff.com. Depois de prontas as 

atividades foram impressas em papel A4 e apresentadas aos jovens. 

Oficinas criativas 

Para os sete temas foram escolhidos as seguintes oficinas: história em 

quadrinho (introdução à ecologia marinha) com auxílio do site 

http://www.toondoo.com; Origami (entre as marés) realizado com papel 

cartolina; teatro de mãos (estuários); reciclagem de garrafas PET (plataforma 

continental), modelo tridimensional (recifes de coral) com papel e papelão; 

música com criação de paródia (vida na superfície); e oficina de desenho 

(profundezas oceânicas).  

Modelos tridimensionais  

Na produção dos modelos foram utilizados isopor, tinta guache, massa 

de modelar, pincel, papel celofane, papel machê, canudo plástico, cola 

colorida, branca e de isopor, tesoura, lixa, estilete, palitos de madeira e 

caneta hidrográfica. Diferente das outras atividades os modelos não foram 

elaborados seguindo a ordem das temáticas e sim a partir do conteúdo sobre 

os seres vivos presentes no livro didático do 7º ano, quando os alunos tem 

contato pela primeira vez com a temática. 

Resultados e Discussão 

Para cada atividade educativa foi elaborado um titulo de acordo com o 

conteúdo a ser abordado. Além disso, cada material apresentou objetivo, 

dicas de como fazer e definições importantes para compreensão da atividade 

(Figura 1 e 2).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.Atividade educativa: Labirinto do tema introdução a ecologia 

marinha.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Atividade educativa: Caça-palavra do tema entre as marés 



 

Foram criadas sete atividades sendo: 1- Labirinto:  que abordou 

interações ecológicas enfocando na competição e predação; 2 - caça-

palavras: apresentou características das  marés e curiosidades; 3 - enigma: 

nessa atividade foi apresentado característica sobre o ambiente estuarino e a 

resposta codificada por números, sendo que na página inicial para cada letra 

do alfabeto foi dado um número. A medida que avança na leitura o grau de 

dificuldade aumenta pois algumas letras possuem duas casas decimais; 4 - 

diagrama: conhecendo a plataforma continental, nessa atividade 

características foram apresentadas e em seguida a resposta com letras 

embaralhadas devendo o leitor reorganiza-las; 5 - liga pontos: organismos 

marinhos com capacidade de natação foram apresentados em pontos 

numerados devendo o leitor ligar os pontos em sequencia para formar a 

imagem do animal; 6 - sete erros: aborda a biodiversidade em corais, 

devendo o leitor identificar as diferenças; 7 - palavras cruzadas: 

características dos animais das profundezas oceânicas foram apresentadas e 

o leitor deve adicionar as palavras no local indicado. 

As atividades educativas tiveram bastante aceitação do  público escolar 

pois apesar de ser realizada individualmente e remeter a um exercício ou 

prova tradicional, os alunos se divertiram a cada nova descoberta que 

envolveu leitura, conhecimento numérico, acuidade visual, coordenação 

motora, e também conhecimento sobre o ambiente marinho. Por outro lado, 

as atividades não apresentaram a mesma dinâmica e facilidade de 

entendimento quando aplicados na comunidade, devido a dificuldades de 

leitura e compreensão por parte dos jovens, sendo portanto, menos atrativas.  

De outra forma, o desenvolvimento das oficinas apresentaram maior 

resposta de satisfação e interesse por parte dos jovens na comunidade. As 

oficinas envolveram a criação de elementos representativos do meio marinho 

preferencialmente em trabalho de equipe (Figura 3 a 6). Como resultado das 

oficinas foi realizadas as seguintes ações: Oficina 1 - criação de história em 

quadrinhos, os alunos receberam quadrinhos com os balões de texto em 

branco para que criassem sua própria história; Oficina 2 – oficina de criação 



de origamis de ostra, estrela do mar e tartaruga, animais que são 

apresentados no segundo tema; Oficina 3 - foi elaborada para que os alunos 

entendessem a importância da adaptação ao ambiente, nessa oficina os 

alunos trabalharam com objetos que simbolizem diferentes tipos de bicos de 

aves e depois encenaram um teatro com o que aprenderam. Oficina 4 - 

consistiu em uma oficina de reutilização de garrafas pet e CDs, onde os 

alunos criaram modelos de animais marinhos, que além de servir de estudo 

do corpo do animal serviram também para mostrar a importância da 

reutilização de materiais; Oficina 5 - criação de modelos de cnidários com 

papel e massa de modelar, nessa foi possível demonstrar as estruturas 

morfológica dos cnidários. Oficina 6 - com parte de uma paródia criada, os 

alunos tiveram que terminá-la com a ajuda de tópicos fornecidos sobre o 

tema. Oficina 7 – oficina de desenho, os alunos puderam desenhar os 

animais ou ambientes que mais lhes chamaram atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Oficina História em quadrinho. 



 

 

 

 

Figura 4. Oficina de origami de organismos bentônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Oficina de teatro sobre bicos de aves e hábitos alimentares.  

 

 

 

Conclusão 

 

 

 

Figura 6. Oficina de reutilização de garrafa PET com organismos 

nectônicos.  



Os modelos tridimensionais (Figura 7) foram bastante importantes na 

sensibilização inicial para introdução de cada tema, pois despertaram a 

curiosidade de conhecer e ver de perto características dos animais. O público 

residente em Pirambu, tanto da escola quando na comunidade, demonstrou 

possuir maior conhecimento a cerca dos animais, provavelmente porque 

fazem parte do cotidiano já muito dos jovens tem parentes próximos que 

vivem da pesca, além do município ser pequeno e ter a sede localizada 

próximo a praia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Modelos tridimensionais de animais marinhos. 

 
 



CONCLUSÃO 

A elaboração dos modelos didáticos visou complementar e reforçar o ensino 

de Ciências em relação aos seres vivos marinhos. É importante enfatizar que muitas 

vezes os professores da rede pública não dispõem de material didático adequado 

para trabalhar esse assuntos, limitando-se apenas as informações contidas no livro 

didático. Sendo assim, a produção dos modelos tridimensionais demonstrou ser uma 

ferramenta de fácil elaboração e favorável ao ensino de Ciências. As oficinas 

criativas e as atividades educativas demonstraram ser de extrema importância visto 

que os participantes aproveitaram um momento divertido para treinar habilidades 

como memória, coordenação motora, acuidade visual, perspicácia, além dos 

conhecimentos transmitidos ao longo das demais atividades desse projeto. A 

divulgação via internet demonstrou ser fundamental não só para ter apoio e 

interesse de novos participantes, mas também para demonstrar maneiras práticas 

de levar o conhecimento científico diretamente para a população, podendo ser 

replicado em demais escolas e comunidades costeiras. 
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