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AULA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2 

 
 

   Prezadas Famílias 

 

   Participam dos principais objetivos das aulas de Ciências da Natureza o 

envolvimento e a reflexão dos alunos e alunas diante das questões 

ambientais. Para tanto, é essencial que o grupo de 6º ano não se limite ao 

estudo teórico do meio ambiente. Atividades práticas farão parte do cotidiano 

escolar e propostas “inusitadas” são um dos possíveis caminhos para construir 

uma visão mais crítica e profunda sobre esses temas e seus recortes 

específicos. 

 

    É nesse sentido que, na próxima semana, os alunos começarão a investigar 

os resíduos da escola. (Tais resíduos são comumente apelidados de “lixo”; 

futuramente, os alunos e alunas explicarão a vocês os motivos pelos quais 

devemos repensar esse apelido...) Pesquisaremos juntos quais são os 

materiais que estão sendo descartados e suas quantidades. Nos 

questionaremos sobre o quanto o tipo de descarte que existe na escola pode 

ou não ajudar a preservar o meio ambiente e o nosso futuro.  

 

    Nessa primeira etapa de estudo, eles entrarão em contato direto com os 

materiais que estarão nas lixeiras da escola. Os resíduos serão manuseados, 

classificados e organizados. Toda a atividade será feita com luvas e 

máscaras de proteção, materiais providenciados pela escola, bem 

como com todos os recursos de higienização à mão.  

 

    Além disso, estarão presentes a professora de Ciências da Natureza, o 

técnico de laboratório da escola e uma integrante da equipe de limpeza para 

ajudá-los a mexerem no material com responsabilidade e segurança, 

garantindo postura de estudante adequada para desenvolver um trabalho 

sério e comprometido com os objetivos de aprendizagem. 

 

É muito importante que para essas aulas, que ocorrerão na próxima 

terça-feira (27/02), os alunos tragam seus aventais (identificados 

com nome), sem os quais não poderão participar dessa importante 

atividade, por medida de segurança e higiene.  

Pedimos sua colaboração nesse sentido. 

 



Atenciosamente, 

 

Daniel Vieira Helene 

Coordenador Pedagógico do Ensino Fundamental 2 

 

Camila Martins da Silva Bandeira 

Professora de Ciências da Natureza 
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https://www.facebook.com/ColegioAnglo21/

