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Apresentação 

 

Esta obra apresenta projetos, ideias, lembranças e 
relatos de sala de aula, desenvolvidos em espaços privados 
de liberdade, durante uma década que atuei como Professora 
de Química de EJA/EaD no Ensino formal de Sistema 
Prisional.   

Que esta obra possa ser compartilhada por muitos 
professores que atuam nestes espaços prisionais do nosso 
país, contribuindo dessa forma, para a elaboração de 
projetos inovadores nesta área tão carente. 

         Miriam Machado Cunico 
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CARTÕES 
datas comemorativas e também no dia-a-dia (motivação) 
 

 
1. 
 

 
_________________°PAz° 
________________°União° 
_______________°Alegrias° 
______________°Esperanças° 
_____________°Amor°Sucesso° 
____________°Realizações°Luz° 
___________°Respeito°harmonia° 
__________°Saúde°solidariedade° 
_________°Felicidade°-°Humildade° 
________°Confraternização-°Pureza° 
_______°Amizade°Sabedoria°Perdão° 
______°Igualdade°Liberdade°Boasorte° 
_____°Sinceridade-°Estima-°Fraternidade° 
____°Equilíbrio-°Dignidade-°-Benevolênciaº 
 
FELIZ NATAL 
Profa. Miriam Cunico 
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2. 
 

 
Olha eu aqui, pedindo ao 
Pai do céu para que 
Ele te proteja sempre e te ilumine: 
E abençoe teus dias para que 
eles sejam assim...cheios de: 
¨¨¨_ ..._¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ _..._ 
,.~´¨¨`~.¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨.~`¨ ¨ ~. 
/¨ ¨ ¨ ¨ ¨}¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨{ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨\ 
.\¨._.'`~~/.¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨\~~`'._¨ / BELEZA !!!!!! 
.{_,}¨ ¨-(. ¨¨¨¨¨.¨¨¨¨¨¨¨)- ¨ {,_} 
.¨,'-,___.' ¨¨¨¨¨ .-. ¨¨¨¨¨¨ '.___,-', 
¨./¨ ¨|_ /|¨¨¨__| |__¨¨¨¨¨|\ _|¨ \ ?..??..? ? 
¨/¨ ¨.`|_/¨¨¨[__ .__].¨¨¨¨\_| `¨ ¨\ SUCESSO !!!!! 
./¨ ¨\ /.¨¨¨¨¨¨¨| |.¨¨¨¨¨¨¨.\¨ ¨/ ¨ \ 
/¨ ¨ .'--;_ ¨¨¨¨¨.| |.¨¨¨¨¨¨¨_;--' .¨ ¨.\ 
¨ ¨ ¨ ¨_\`\ ¨¨¨¨| |.¨¨¨¨¨ ¨/` ¨ ¨ ¨ ¨ /_ ??..?? 
\¨¨¨¨¨¨/ |`-._¨_||`¨¨¨¨¨ ¨\¨ ¨.___.-'| \ HARMONIA !!! 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`--`-¨¨¨¨ ^^^^^^^^`--` 
!!!! PAZ !!!! MOTIVAÇÕES DO BEM!!! 
...... SAÚDE!!!!! 
.... PACIÊNCIA !!!! 
.... ALEGRIA !!!! 
 
Profa Miriam Cunico 
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PROJETO PARA MONTAGEM DE OFICINAS EXPERIMENTAIS 
DE KIRIGAMI E ORIGAMI, VISANDO A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NOS ESPAÇOS PRISIONAIS. 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2004) 

 

1   INTRODUÇÃO 

Atualmente, observa-se que cada indivíduo tem uma visão 
diferente do que acontece com o ambiente e que poucos estão 
dispostos a colaborar para o benefício geral da humanidade. Nesta 
ótica, justifica-se propor nos espaços prisionais, à medida do 
possível, Educação Ambiental que promova a melhoria da qualidade de 
vida do aluno preso, pois ações que contemplem a formação de um 
cidadão consciente, disseminador, formador de consciências acerca 
da importância de preservar-se o meio ambiente e ajustados com o 
desenvolvimento da sociedade nos aspectos econômico e social, são 
indispensáveis. 

Sendo assim, a realização de oficinas experimentais de kirigami 
e origami, reaproveitando restos de papéis, nos espaços prisionais 
tem como objetivo geral propor a melhoria da qualidade de vida do 
aluno preso, visando a conscientização dos mesmos e da comunidade 
carcerária para os problemas gerados pelo lixo, bem como a 
necessidade de sua redução, reutilização e reciclagem, com vistas 
num desenvolvimento sustentável. 

 

2 OFICINAS EXPERIMENTAIS 

� Kirigami (cartão com árvore de natal) 
� Origami (aparador de panelas) 
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PROJETO PARA MONTAGEM DE OFICINAS EXPERIMENTAIS 
COM GARRAFAS PET,  VISANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

NOS ESPAÇOS PRISIONAIS. 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2004) 

 

1   INTRODUÇÃO 

A crescente degradação ambiental decorrente do lixo produzido 
pela civilização moderna tem promovido, em todos os lugares do 
mundo, uma forma abrangente de educação que enfoca a Educação 
Ambiental (EA).  

Sabendo-se que as garrafas de plástico PET, material que 
demora muitos anos para se decompor, oficinas experimentais de 
aproveitamento destes resíduos tornam-se relevantes. 

Diante do exposto e visando manter o aluno preso em condições 
efetivas de recuperação e ressocialização no Ensino Formal do 
Sistema Prisional, onde se busca esclarecer a interação do homem 
com a natureza, as formas de apropriação e as conseqüências dessas 
relações no equilíbrio ecológico, além de criar oportunidades  a partir 
da reutilização de garrafas PET. 
 

2. OFICINAS EXPERIMENTAIS  

Dentre as diversas possibilidades de aproveitamento do lixo, 
realizar as seguintes oficinas:  
 

• Cadeira de garrafas PET (Fig. 1):  
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 Modo de fazer: 

1. Lavar as garrafas com 
água e detergente, 

2. Secar as garrafas lavadas 
e retirar os seus rótulos,  

3. Dividir a garrafa em 3 partes imaginárias, cortando-a 
com uma tesoura no primeiro terço superior,  

4. Colocar a parte menor dentro da parte maior obtida na 
etapa anterior, empurrando até que o gargalo da parte 
menor encoste-se ao fundo da parte maior, 

5. Fazer 32 peças seguindo as etapas 1 a 4. 

6. Colocar 1 garrafa inteira dentro de cada peça obtida na 
etapa 5, 

7. Dividir 32 garrafas em 3 partes imaginárias, cortando-as 
com uma tesoura no primeiro terço superior,  

8. Colocar a parte menor dentro da parte maior obtida na 
etapa anterior, empurrando até que o gargalo da parte 
menor encoste-se ao fundo da parte maior, 

9. Encaixar a peça obtida na etapa 8 em cada peça obtida 
na etapa 6,  

Material necessário:  

- 78 garrafas PET de 2 
litros (Sem curvas) 

- 1 tesoura  

- 1 rolo de fita adesiva  

 

FIGURA 1 – CADEIRA FEITA COM GARRAFAS PET 

mmmiiirrr iiiaaammmcccuuunnniiicccooo   
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10. Juntar as peças anteriores aos pares utilizando fita 
adesiva, 

11. Juntar aos pares com fita adesiva as peças duplas da 
etapa anterior,  

12. Novamente juntar aos pares as peças anteriores com fita 
adesiva, para formar a base da cadeira. 

13. Montar 4 peças da etapa 9 para fazer o encosto da 
cadeira, 

14. Montar 4 a 5 peças da etapa 4 colocando-as uma encima 
da outra, 

15. Juntar com fita adesiva o encosto com a base da cadeira. 
Pode-se forrar o assento da cadeira com papelão e 
espuma, assim como encapá-la com tecido ou outro tipo 
de material reaproveitável.   

 

 

• Vassoura de garrafas PET (Fig. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material necessário:  

- 19 garrafas PET de 2 L  

- 1 cabo de vassoura 

- 1 tesoura  

- 1 pedaço de arame  

- 2 pregos  

- 1 martelo 
 

FIGURA 2 – VASSOURA DE GARRAFAS PET 

mmmiiirrr iiiaaammmcccuuunnniiicccooo   
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Modo de fazer: 

1. Lavar as garrafas com água e detergente e secá-las, 

2. Retirar os rótulos das garrafas PET e cortar o fundo das 
mesmas com uma tesoura,  

3. Fazer tiras de 0,5 cm até a parte arredondada nas 18 
peças obtidas na etapa anterior, 

4. Retirar, com uma tesoura, o gargalo das 17 peças obtidas 
na etapa anterior encaixando cada uma das 17 peças sem 
gargalo por cima da peça que contém o gargalo, 

5. Cortar a parte de cima de outra garrafa e encaixá-la por 
cima da base da vassoura obtida na etapa anterior,  

6. Em seguida fazer 2 furos na peça obtida na etapa 
anterior, atravessar o arame por todas as camadas de 
PET, puxar o arame até o lado oposto e arrematar as 
pontas do arame (torcer), 

7. Fixar com 2 pregos o cabo da vassoura encaixada no 
gargalo da peça obtida na etapa anterior.  

 

• Embalagem para bombons feita a partir de garrafa PET (Fig. 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – EMBALAGEM PARA BOMBONS FEITA  
                    COM GARRAFAS PET 

Material necessário: 

 

- 1 garrafa PET de 2 L  

- 1 tesoura  

- 1 molde  
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PROJETO OFICINA EXPERIMENTAL 
REAPROVEITAMENTO DE GARRAFAS PET  (RGPET) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO PARA MONTAGEM DE OFICINAS EXPERIMENTAIS: 
CROCHÊ COM FIOS DE SACOLAS PLÁSTICAS, VISANDO A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ESPAÇOS PRISIONAIS. 
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PROJETO PARA MONTAGEM DE OFICINAS EXPERIMENTAIS: 
CROCHÊ COM FIOS DE SACOLAS PLÁSTICAS, VISANDO A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS ESPAÇOS PRISIONAIS. 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 

(2005) 

 

1   INTRODUÇÃO 

Atualmente, a questão ambiental tem sido amplamente debatida 
em todos os lugares do mundo devido à crescente degradação 
ambiental causada principalmente pela geração de lixo decorrente do 
rápido crescimento demográfico e do acelerado desenvolvimento 
tecnológico industrial do sistema capitalista. 

Tendo em vista que cada indivíduo tem uma visão diferente do 
que acontece com o ambiente e que poucos estão dispostos a 
colaborar para o benefício geral da humanidade, faz-se necessário 
informar e educar o homem sobre as inter-relações existentes no 
meio ambiente, levando-o a uma nova consciência ecológica e uma nova 
postura ética perante a natureza. 

Sabendo-se que o sistema atual das prisões, em sua maioria, 
encontram-se em péssimas condições de higiene, e que lixo, saúde e 
meio ambiente andam juntos, urge a necessidade de se inserir 
Educação Ambiental no ensino formal das mesmas, para que o 
indivíduo preso e comunidade carcerária dos espaços prisionais se 
conscientizem da importância de se aprender a reduzir, reutilizar e 
reciclar o lixo, pois estas medidas representam economia de matéria-
prima e de energia fornecida pela natureza, além de melhoria da 
qualidade de vida,  o que vem garantir um desenvolvimento 
sustentável.  

Nesta ótica, justifica-se propor nos espaços prisionais, à 
medida do possível, Educação Ambiental que promova a melhoria da 
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qualidade de vida do aluno privado de liberdade, pois ações que 
contemplem a formação de um cidadão consciente, disseminador, 
formador de consciências acerca da importância de preservar-se o 
meio ambiente, ajustado com o desenvolvimento da sociedade nos 
aspectos econômico e social, é indispensável. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral propor nos 
espaços prisionais um Ensino voltado para Educação Ambiental que 
promova a melhoria da qualidade de vida do aluno preso, visando não 
tão somente a conscientização dos mesmos e da comunidade 
carcerária mas dos funcionários que lá trabalham, para os problemas 
gerados pelo lixo, bem como a necessidade de sua redução, 
reutilização e reciclagem, com vistas num desenvolvimento 
sustentável.  

Sabendo-se que as sacolas de plástico fornecidas nos 
supermercados para embalar compras ocupam de 15% a 20% do 
volume de um lixão e que este material demora mais de cem anos  
para se decompor, oficinas experimentais de aproveitamento destes 
resíduos serão realizadas. 
 

 

2 METODOLOGIA 

Crochê de Sacolas Plásticas 

 

                                          FONTE: http://www.recicloteca.org.br   acessado em 10 de outubro de 2005.
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O que você precisa:  

• sacolas plásticas 
• agulhas de crochê 
• tesoura 
• creme hidratante 

Etapas 

1. Recorte as alças e o fundo da sacola. 

 

2. Estique a sacola, desfazendo as dobras laterais.  

 

3. Dobre uma das laterais até o centro da sacola. Dobre 
novamente na mesma medida. Restará uma parte sem 
dobrar. 

 

 

4. Recorte uma tira da sacola, iniciando na parte 
dobrada, ultrapassando a parte sem dobra e deixando a 
distância aproximada de três dedos sem recortar. 
Repita o processo até percorrer toda a sacola. 
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5. Desdobre as tiras. Na primeira tira, junto à 
extremidade sem corte, faça um corte em diagonal em 
uma das faces da sacola, formando uma ponta.  

 

 

6. Está pronta a primeira ponta do fio! Estique a ponta e 
acompanhe o fio até a parte que ainda não está cortada. 

 

7. Recorte esta parte unindo-a com a próxima tira para 
formar um fio contínuo. Repita o processo até 
transformar toda a sacola em um grande fio. 

 

8. Torça o fio e ao mesmo tempo enrole-o no dedo 
formando um novelo. 

 

9. Está pronto o fio! Agora coloque o creme hidratante 
na mão oposta à da agulha e antes de puxar o fio passe a 
ponta da agulha no creme para impedir que o plástico 
agarre. 

 

 

10. Agora é só usar a técnica tradicional do crochê. 

Use e abuse da criatividade! 
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FONTE: http://www.recicloteca.org.br  acessado em 10 de outubro de 2005. 
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REAPROVEITAMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2006) 

 
No sistema prisional brasileiro, o problema do lixo tem-se revelado 
por meio das péssimas condições de higiene apresentadas pela 
maioria das unidades prisionais. Tendo em vista que lixo, saúde e meio 
ambiente andam juntos, urge a necessidade de se inserir Educação 
Ambiental no ensino formal das mesmas, para que o indivíduo preso e 
comunidade carcerária dos espaços prisionais se conscientizem da 
importância de se aprender a reduzir, reutilizar e reciclar o lixo, pois 
estas medidas representam economia de matéria-prima e de energia 
fornecida pela natureza, assim como melhoria da qualidade de vida do 
ser humano. Para tal, ações que contemplem a formação de um 
cidadão consciente, disseminador, formador de consciências acerca 
da importância de preservar-se o meio ambiente e ajustado com o 
desenvolvimento da sociedade nos aspectos econômicos e sociais 
foram realizadas. Sabendo-se que as sacolas de plástico fornecidas 
nos supermercados para carregar as compras ocupam de 15% a 20% 
do volume de um lixão e que este material demora mais de 100 anos 
para se decompor, oficinas experimentais de aproveitamento destes 
resíduos foram realizadas. Os resultados confirmaram a viabilidade 
da aplicação desta proposta de ensino nos espaços prisionais 
brasileiros de regime fechado. 
 
MATERIAL EMPREGADO: 
 
- SACOLAS PLÁSTICAS 
- AGULHAS DE CROCHÊ DE PLÁSTICO  
- TESOURAS  
- FRASQUEIRAS PARA GUARDAR OS MATERIAIS  
- SULFITE  
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OFICINA EXPERIMENTAL 
 

RESULTADO DO PROJETO APLICADO REAPROVEITAMENTO DE 
SACOLAS PLÁSTICAS DE SUPERMERCADO (FIO DE SACOLA) 

NUMA UNIDADE FEMININA PRISIONAL 
Miriam Machado Cunico 

(2006) 
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OFICINA EXPERIMENTAL 
teatro de fantoches 
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OFICINA EXPERIMENTAL 
 

 TEATRO DE FANTOCHES 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
MIRIAM MACHADO CUNICO 

(2006) 
Atividade em grupo 
Tema: Saúde Ambiental e Lixo 
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SISTEMA PRISIONAL: ENSINO FORMAL E MULTIMÍDIA 

 MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2006) 

 
Assim como não posso ser professor 

sem me achar capacitado para ensinar certo e bem 
os conteúdos de minha disciplina, não posso, por outro lado, 

reduzir minha prática docente ao puro ensino daqueles conteúdos. 
Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, 

é o meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que o faço. 
(Paulo Freire, 1996) 

 

Dentre os diversos problemas evidenciados na EJA/EaD pode-
se destacar a falta e a inadequação de recursos didáticos. No sistema 
prisional esta carência é mais acentuada, pois não existe material 
específico destinado a  esse público. Desta forma, a prática 
pedagógica passa a ser pautada pela organização  de conteúdos que 
excluem as necessidades reais de aprendizagem desses  alunos. 
Contudo, cabe ressaltar que os principais problemas enfrentados nas 
escolas dos presídios, não estão relacionados à aprendizagem dos 
alunos privados de liberdade que apresentam alguma deficiência e, 
sim, às dificuldades apresentadas por alunos com atrasos acumulados, 
desmotivados ou não-adaptados.  

Além do exposto é importante salientar que a escolarização 
humana está atrelada à possibilidade de emprego, consumo dos 
benefícios da produção industrial e de acesso aos variados bens 
culturais, e que a mesma apresenta além das funções informativa e 
formativa, a função valorativa, a qual estabelece e reafirma o 
conjunto de valores que informam o conceito hegemônico de 
sociedade, tais como o sentido de liberdade, de respeito, de 
autoridade, de superioridade, de propriedade. Diante disso, esta 
função valorativa pode contribuir para tornar os indivíduos mais 
conscientes de suas opiniões, mais flexíveis para alterá-las e mais 
tolerantes com opiniões diferentes das suas. Essas atitudes 
colaboram para que o aluno cuide melhor de si e de seus familiares, 
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permanecendo atento à prevenção de doenças, às questões 
ambientais, e das tecnologias existentes na sociedade de forma 
também mais consciente. 

 Sabendo-se que a educação moderna precisa preparar alunos 
para a vida, e que a tecnologia tem disponibilizado à escola uma série 
de recursos valiosos como o computador, a televisão, filmadora,  
entre outros, dos quais os professores devem fazer o melhor uso  
possível, realizando uma reflexão oportuna por meio de questionários 
diagnósticos, e analises de como as novas tecnologias e a EJA/EaD 
podem estar unidas para a construção de uma consciência crítica e 
emancipatória de jovens.  

 O exposto aliado ao objetivo de melhorar a qualidade de ensino 
ofertado nos Sistemas Prisionais, justificam a utilização de 
multimídias como recursos didáticos no processo ensino-
aprendizagem da EJA/EaD.  

 

Exemplo de um questionário para diagnóstico 
 

1. Quais recursos você usa como suporte à sua prática na sala de 
aula? Dê sua opinião sobre a eficiência do recurso e a reação dos seus 
alunos. Complete o quadro usando os indicadores, a seguir.  

� Frequência 
1. toda aula  2. uma vez por semana   3. uma vez por mês    4. 
raramente    5. nunca 

� Eficiência 
A. Motivadora   B. Satisfatória    C. Regular   D. Não faz 
diferença 

� Reação dos alunos 

I - Excelente  II - Muito receptiva  III - Normal  IV - Não 
gostam  V - Indiferente 
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QUADRO I – DIAGNÓSTICO DO EMPREGO DOS RECURSOS DA MULTIMÍDIA E SEUS 
EFEITOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Recurso Frequência Eficiência Reação dos alunos 

apostila    

quadro de giz    

tv/vídeo/dvd    

Computador/ 

notebook/tablet 

   

CD-ROM    

Data show    

 

2. Que recursos você pretende usar este ano como suporte à sua prática 
pedagógica? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Quais recursos você tem segurança em aplicar com seus alunos e quais você 
gostaria de aprender a aplicar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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TEMA: MULTIMÍDIA NA EDUCAÇÃO 

INÍCIO E TÉRMINO DO PROJETO:. 

MODALIDADE DE ENSINO: EJA/EAD 

UNIDADE PRISIONAL:  

PARCERIA: SEED/SEJU -  

ENDEREÇO:  

PROFESSORES:  

ALUNOS:  

N0 DE PARTICIPANTES: ___________ alunos. 

COORDENADOR DO PROJETO (RESPONSÁVEL):   

                          

MATERIAL NECESSÁRIO: 

- SULFITE (10000 FOLHAS) 

- TONER PARA XEROCADORA 

- KIT MULTIMÍDIA:  APARELHO DE TV,  APARELHO DE DVD, COMPUTADORES, TABLETS 

 APARELHO DATA-SHOW, TELÃO, FILMADORA DIGITAL,  

MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL. ENTRE OUTRAS 
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ENSINO PRISIONAL ON LINE: UMA PROPOSTA 
PARA DISPONIBILIZAR RELATOS DE SALA DE 

AULA NA WEB 



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Miriam Machado Cunico                                                                                                           2014 

35 

ENSINO PRISIONAL ON LINE: UMA PROPOSTA 
PARA DISPONIBILIZAR RELATOS DE SALA DE 

AULA NA WEB 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2006) 

 

As possibilidades de armazenamento, transmissão e intercâmbio 
de informações, decorrentes das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), têm produzido profundas mudanças sociais e 
culturais na sociedade atual.  

A Internet, rede mundial de computadores é a materialização 
mais evidente dessa realidade, a qual popularizada através da Web 
tem crescido rapidamente em número de usuários e de recursos 
técnicos.  

O tema Ensino no Sistema Prisional é um dos temas de interesse 
dos usuários que têm acesso e usam a Web, o qual, apesar de sua 
importância sócio-política e científica e da pouca quantidade de 
informação disponível, não conta com um espaço virtual que seja ao 
mesmo tempo de referência um agente reunindo conteúdos 
específicos e que oportunize a colaboração entre seus membros, 
tornando efetiva a formação de uma grande comunidade virtual na 
área.  

Cabe ressaltar que o material já publicado sobre Ensino 
Prisional, tem sido pouco acessado visto estar disponível na Internet, 
na íntegra ou através de referências para sua localização e aquisição 
em versões impressas, disperso, por vezes desatualizado e, em muitos 
casos, despertando dúvidas quanto a sua confiabilidade. Além disso, é 
importante salientar que são muitos, certamente, os depoimentos e 
relatos que não são compartilhados, registrados e que se perdem 
restringindo a possibilidade de fomentar discussões relevantes e de 



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Miriam Machado Cunico                                                                                                           2014 

36 

integrar o conjunto de pesquisadores e profissionais em EJA/EaD do 
Sistema Prisional que têm acesso a Rede, mas que ainda não contam 
com um lugar de referência e colaboração, comum e permanente. 

Pelo exposto é que se propôs desenvolver um site para relatos 
de sala de aula, cujo principal objetivo é apresentar um ambiente 
Web que venha a oportunizar a integração de pesquisadores, 
profissionais e professores do Sistema Prisional, formando uma 
comunidade on-line que possa alimentá-lo e mantê-lo atualizado com 
novos conteúdos e informações, trocando experiências, idéias, 
projetos, divulgando resultados de pesquisas, etc. Entretanto, o 
crucial será criar um sistema e uma interface que atenda 
efetivamente este público, para que depois da primeira visita, o 
retorno constante ao ambiente esteja garantido. Para tal, o sistema 
deve apresentar o conteúdo com objetividade, facilitando a pesquisa; 
manter uma biblioteca on-line atualizada; disponibilizar espaço para 
divulgação das instituições que atuam de alguma forma em EJA/EaD-
SP; possibilitar a troca de experiências através de relatos. Ademais, 
para garantir que ao final dos trabalhos, com a implementação do 
ambiente, tenha-se chegado a um sistema robusto, de interface 
amigável, é preciso que uma equipe interdisciplinar atue em seu 
desenvolvimento. Imagina-se que a composição básica de um time que 
execute este projeto conte, pelo menos, com Gerente de Projeto e 
Desenvolvimento de Produto (que coordene e fomente a integração 
da equipe); Conteudista (que conheça profundamente a temática da 
Educação de Jovens e Adultos e EaD, pois ele precisará e organizará, 
em tópicos, as informações efetivamente relevantes à proposta do 
site e será o responsável pela avaliação, edição e publicação de 
referências para a biblioteca e dos posts enviados pelos usuários-
membros, estando autorizado, já na fase de administração, a punir 
com o descredenciamento aqueles cujas participações não vêm 
colaborar ao enriquecimento do conteúdo do ambiente); Programador 
(que conheça linguagens de programação web e de banco de dados, 
estando apto a definir quais as opções, entre ferramentas e 
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softwares, são as mais interessantes e viáveis ao projeto, sendo, 
também, o responsável pela administração técnica do site). 

Logo, a aposta num espaço em que usuários são os principais 
produtores do conteúdo, não só permitirá a integração e colaboração, 
mas, também, a possibilidade de oportunizar novos usos, pois, da 
forma como está aqui sugerido, o ambiente ENSINO PRISIONAL 
ON-LINE será bastante flexível às possíveis novas apropriações. 
Será com o prosseguimento deste projeto que algumas dessas 
afirmações e suspeitas poderão ser revistas e verificadas 
observando o que será confirmado e levantando novas necessidades 
as quais não há como conhecer agora. Sendo assim, ENSINO 
PRISIONAL ON-LINE pretende ser uma efetiva colaboração às 
causas da educação brasileira, mais objetivamente a EJA/EAD 
PRISIONAL em sua necessidade de formar cidadãos conscientes, 
transformadores de sua realidade.  

 

TEMA: AMBIENTE WEB 

INÍCIO DO PROJETO: 19/03/2006. 

ESCOLA: CEEBJA'S DOS SISTEMAS PRISIONAIS. 

MODALIDADE DE ENSINO: EJA/EAD. 

TIPO DE INSTITUIÇÃO:  SISTEMA PRISIONAL 

ENDEREÇO: DEPEN NACIONAL 

PROFESSORES: Todos os professores. do Sistema Prisional 

COORDENADORA DO PROJETO: Miriam Machado Cunico         

E-MAIL: miriammcunico@gmail.com           
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Atividade de Aprendizagem sobre 
Meio Ambiente 
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Atividade de Aprendizagem sobre Meio Ambiente 
 

Miriam Machado Cunico 
(2010) 

 
Público Alvo:  

Alunos do Sistema Prisional EJA/EaD – Ensino Médio 
 
Tema a ser trabalhado:  
 Educação Ambiental e Reaproveitamento de 

Alimentos 
 
Objetivo de Aprendizagem:  
 Os alunos deverão, durante a oficina 

experimental, perceber a importância 
do reaproveitamento dos alimentos 
para o desenvolvimento sustentável do 
Planeta, observando o valor nutritivo 
das plantas (flora) e animais (fauna), e 
o papel dos mesmos no ecossistema. 
Além disso, os danos causados ao meio 
ambiente pela ação humana: desde a 
produção do lixo, devem ser 
consideradas para que soluções 
preservacionistas e conservacionistas 
sejam propostas e colocadas em ação. 

 
Generalidades: Conceitos explorados: preservação, sustentabilidade, 

extinção, lixo e Coleta Seletiva do lixo (5R), 
Reaproveitamento dos alimentos Fatos: danos 
causados pela ação humana ao meio ambiente: 
produção do lixo, extinção de espécies nativas; Fome; 
Reaproveitamento de alimentos Princípios a serem 
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aprendidos com relação ao tema proposto: respeito ao 
meio ambiente e preservação deste para as gerações 
presentes e futuras; (sustentabilidade); Direito 
Humano a Alimentação Adequada (DHAA). 

Exemplos: 
Os alunos, mesmo tendo conhecimento da fome humana e do 
desperdício de alimentos, fatos anteriormente discutido 
nas aulas expositivas, terão oportunidade de perceber que 
reais danos causados ao meio ambiente em razão de ações 
egoístas e da ignorância do homem em relação ao meio 
ambiente, são facilmente evidenciados nas ações cotidianas. 
Desta forma, a oficina experimental servirá como agente 
transformador promovendo ações de preservação e 
conservação. 

 
Abordagem Pedagógica: 

A abordagem pedagógica se dará por Oficina 
Experimental, a qual subsidiará aula prática 
de como reaproveitar cascas de banana e de 
abacaxi para fazer bombom; cascas e talos de 
couve para fazer assados salgados. As classes 
de conhecimentos via observação direta dos 
fenômenos acima descritos, buscando, 
conjuntamente, a Solução dos Problemas ali 
encontrados e/ou percebidos. 

Prática: 
Após a oficina experimental, os alunos se tornarão 
multiplicadores deste conhecimento promovendo, na sua 
comunidade, debates, seminários, oficinas experimentais, etc., 
explicitando os problemas que foram diagnosticados por eles, 
as possíveis soluções, bem como buscar com esta comunidade, 
junto aos poderes constituídos de seu município (controle 
social), evocando compromisso e investimentos. 
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QUÍMICA AMBIENTAL X FOME 
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QUÍMICA AMBIENTAL X FOME 
 
MIRIAM MACHADO CUNICO  
(2004) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE PROBLEMAS causados pela alimentação segundo a FAO em 1989: 
 
� SUBNUTRIÇÃO: quando há pouco alimento para comer (ou não há). 

Problemas: aspecto físico, social e moral. 
 

� DESNUTRIÇÃO: quando há alimento, porém a pessoa se alimenta de maneira 
errada com péssima qualidade. 
Problemas: fraqueza, indisposição para o trabalho entre outros. 

 
“Quem passa fome não consegue raciocinar e é facilmente dominado pelos 
outros”. (EMATER, 1996) 

 
“Toda dor que afeta o homem é 
fruto dos seus erros, apetites e 
descuidos”.  

Siddhdartha Gautama 
 

FOME 
Sensação incômoda, intensa e 
dolorosa, diferente do apetite ou da 
vontade de comer .  

FALTA DE 
ALIMENTO

S 

“ No Brasil existem 32 milhões de pessoas famintas, na mais 
completa miséria. A metade dos brasileiros que não podem comprar  
os alimentos em quantidades adequadas encontram-se nas cidades, a 
outra metade vive na área rural ”.  
                                    (FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ, 1993) 
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Antigamente ���� + Saúde (não havia entre os povos doenças 
relacionadas ao uso inadequado dos alimentos) 

 
� Alimentos disponíveis no lugar onde moravam (ex: arroz - alimento 

principal para alguns e para outros o milho) 
� Comiam menos carne 
� Frutas e verduras – época e região 
� Cada povo – 1 hábito alimentar 

 

Atualmente ���� - Saúde  (há doenças relacionadas ao uso 
inadequado de alimentos) 

 
� Falta de tempo no preparo das refeições + Mídia = procura por 

alimentos industrializados (� qualidade) 
� [ ] de terras e rendas – Política 

Desperdício � 20% de grãos  
30% das hortaliças 

� Colheita, transporte, armazenamento, preparo e conservação 
� Falta de hábito em utilizar de forma integral os alimentos 
� Desconhecimento sobre o valor nutritivo 
� Desconhecimento sobre o melhor aproveitamento   

“ A alimentação e o estilo de vida adotados por  uma 
pessoa possuem forte ligação com a sua saúde.”      
(EMATER, 1996) 



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Miriam Machado Cunico                                                                                                           2014 

44 

 

CONSEQÜÊNCIAS DA MUDANÇA DOS HÁBITOS 
ALIMENTARES 

 
HÁBITOS MODIFICADOS CONSEQÜÊNCIAS 

Substituição da farinha de cereais integrais 
por farinhas refinadas e batatas 

Perda de vitaminas 
Problemas de dentição 

Substituição de alimentos crus por cozidos Destruição, pelo calor, das vitaminas e 
outras que auxiliam na digestão 

Substituição de alimentos duros por brandos Problemas de dentição 
Substituição de alimentos naturais por 
industrializados 

Aumento de calorias 
Perda de nutrientes 
Presença de produtos químicos prejudiciais 
à saúde 

Excesso de proteína animal (carnes) Aparecimento de doenças digestivas e mau 
funcionamento do intestino 

Excesso de gorduras Aparecimento de doenças como colesterol 
e infarto 

Excesso no uso de sal Aparecimento de doenças como 
hipertensão arterial, enxaqueca, 
enfermidades no coração e fígado 

Excesso de condimentos e produtos químicos Aparecimento de doenças como o câncer 
Pouca ingestão de alimentos com vitaminas e 
sais minerais (A, B1, B2, Ca e Fe) 

Aparecimento de doenças que atacam os 
nervos 
Doenças da pele, ossos, dentes e anemias 

Pouco consumo de fibras Doenças do intestino como prisão de ventre 
e dificuldade para defecar 

Pouco consumo de clorofila (veg. verdes) Aparecimento de doenças no sangue, 
coração, intestino e sistema nervoso 

Fonte: SCHNEIDER (1984, p. 25-51) 
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SUGESTÕES PARA ENRIQUECER A ALIMENTAÇÃO DIÁRIA: 
 

“O objetivo do preparo correto dos alimentos é cumprir sua função básica: 
Nutrir o Organismo”.(EMATER) 

 
Pó de Casca de Ovo - � [ Ca ] 
 

• Importante na fase de crescimento das crianças, gestantes, nutrizes e idosos 
• Falta de Ca: atrasa o crescimento, deformações nos ossos e dentes e 

importante p/ o sangue 
 
Preparo: 

� Lavar as cascas de ovos e colocar em forno para torrar 
levemente 

� Moer no liquidificador ou com uma garrafa até ficar bem fino 
� Peneirar e guardar em vidros tampados 

 

Utilizar 1 a 2 colheres (cc – colher de chá) para enriquecer o feijão, molhos, 
mingaus, pães, bolos e farofas ou 1 cc nas refeições. 

 

Pó de folhas (batata-doce, aipim) – ricas em vit. A e Fe 

• Falta de vit. A: cegueira, � infecções intestinais e respiratórias 
(morte de crianças) 

• Falta de Fe: anemia (1/2 das crianças até 5 anos e 1/3 das mães) 

  
  Preparo: 

� Folhas de mandioca, abóbora e batata-doce 
� Lavar bem as folhas 
� Retirar os talos de baixo das folhas 
� Colocar no forno até secar 
� Moer no liquidificador ou com garrafa até ficar bem fino 
� Peneirar e guardar em vidros tampados 
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 Obs.: Pode ser usado aproximadamente por um mês. Não utilizar 

folhas de mandioca braba (folhas largas) 
   

  Utilizar 1 cc no feijão, sopas, molhos, mingaus ou uma 
pitada nas refeições. 

 
Farelo de Trigo e arroz: cereais integrais, farelos de trigo e arroz  
� + nutritivos 
   Ricos em fibras, minerais, vit. B1, B2, Fe, Mg, Mn, Zn, S, P 

Sua utilização combate diarréia crônica, diabetes, anemias, problemas de pele 

� leite em nutrizes 
� agressividade e agitação das crianças 
� volume de alimentos ingeridos e a necessidade de consumir grandes 
quantidades de carne e açúcar 
 
Preparo: 
Farelo de arroz:  

� Deve ser peneirado em tamis fino. 
� Torrar em panela de ferro (de preferência), até sentir 

o cheiro parecido ao amendoim torrado. Se queimar 
ficará com gosto amargo. 

Farelo de trigo:  
� Passar em peneira não muito fina 
� Torrar em panela de ferro, até sentir o cheiro parecido 

ao de amendoim torrado 
� Caso utilizar panela de alumínio, torrar em fogo baixo. 
� Guardar em vasilhas fechadas para uma melhor 

conservação. 
Utilizar 1 a 2 cc para enriquecer o feijão, sopas, molhos, mingaus, 

pães, bolos e farofas ou 1 cc nas refeições. 
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Talos, Folhas e Cascas: ricos em fibras – auxiliam a digestão 
Em alguns casos são mais ricos em fibras e > valor nutritivo do que a 
própria raiz  

Folha de Beterraba [vit. A] que a própria raiz 
Folha de Couve-Flor e Cenoura [ vit. A e C] que a própria raiz 

 
Folhas com alto valor nutritivo e � [Fe] e que hoje são consideradas 
matinhos: 

Dente de leão 
Azedinha 
Caruru 
Serralha 

 
 

 
OBJETIVOS: 
 

� Trazer maiores conhecimentos sobre 
o valor nutritivo dos alimentos 

� Destacar as diversas alternativas 
para o aproveitamento integral dos 
alimentos 

� Preparar alimentos através da 
utilização das cascas, talos e folhas 
de plantas, contribuindo dessa forma 
para a preparação de refeições mais 
econômicas e nutritivas.  
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RECEITAS
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RECEITAS 
 

Doce de tangerina 
Ingredientes: 

� Cascas de 12 tangerinas maduras 
� 2 xíc. de  açúcar 
� 1L de água 

 
Modo de preparo:  

lave as cascas e coloque-as para cozinhar. Depois de 
bem cozidas, triture-as no liquidificador juntamente 
com a água do cozimento. Leve ao fogo com açúcar, 
mexendo sempre até ficar com consistência de doce. 
Deixe esfriar e guarde em potes de vidro. 

 

Doce de casca de abóbora 
Ingredientes: 

� Casca de uma abóbora média (verde ou madura) 
� 2 xícaras de açúcar 
� 1L de água 

 
Modo de preparo:  
   lave as cascas, corte-as em cubos e coloque-as para 
   cozinhar.  
   Seguir as mesmas etapas do doce de tangerina.  
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QUE DELÍCIA DE AULA 
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QUE DELÍCIA DE AULA 
 

MIRIAM MACHADO CUNICO 
(2007) 
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Dar uma aula de 
química sobre 
misturas e ainda  
aproveitar o tema  
para  ensinar o 
aproveitamento de 
alimentos ,  é 
possível. Como? 
 
Eis um exemplo, iniciar uma  aula dando uma 
caixinha contendo um bombom  feito de leite em pó 
e cascas de abacaxi. A receita fica dentro da 
caixinha, a qual está escrita num vocabulário 
químico.  
 
Desta forma, é possível tornar  o ensino de química 
numa delícia de aula!



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Miriam Machado Cunico                                                                                                           2014 

53 



 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Miriam Machado Cunico                                                                                                           2014 

54 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLANEJAMENTO: QUÍMICA – 

EJA/EaD- ENSINO MÉDIO 
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MIRIAM MACHADO CUNICO 

 
 

 

 
 

 

 

 

PLANEJAMENTO: QUÍMICA – ENSINO MÉDIO 

 
Planejamento dos conteúdos de 
Química a serem trabalhados 
no Ensino Médio - Educação de 
Jovens e Adultos para Sistema 
Prisional.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURITIBA 
2006 
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1. EMENTA 

 

Toda proposta curricular na área das exatas (Física, Química, 
Biologia, Matemática e Ciências), pauta-se na caracterização dos 
alunos do CEEBJA do Sistema Prisional, os quais encontram-se no 
Sistema penitenciário do Paraná cumprindo pena. De acordo com o 
relatório de 2005 do DEPEN (GAP/DEPEN, acessado em 
24/06/2006), encontram-se cumprindo pena 8406 indivíduos (ambos 
os sexos). Estes dados comparados aos de 2001 mostram um 
acréscimo de indivíduos presos de 73,21%. O referido relatório 
também mostra que: 

a) 4.382 presos são réus primários tendo a maioria como perfil 
criminal:  

- o roubo,  

- o furto,  

- o homicídio  

- o tráfico de entorpecentes.  

b) número de presos nas faixas etárias significativas: 

- 18 e  25 anos: 2912  

- 26 e 30 anos: 1976  

- 31 e 40 anos: 2242 

c) número de presos em relação ao estado civil:  

- amasiados: 2745   

- casados: 1191    

- solteiros: 4134 

d) número de presos em relação ao perfil profissional: 

- construção civil: 2966 
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- serviços (alfaiate, artesão, barbeiro, cabelereiro, 
copeiro, cozinheiro, doméstica, enfermeiro, garçom, 
jardineiro, manicure, motorista, padeiro, sapateiro, 
outros): 2071. 

e) número de presos que NÃO possuem o grau de escolaridade:  

- FASE I (1a à 4a séries do Ensino Fundamental): 1695 

- FASE II (5a à 8a séries do Ensino Fundamental): 4615 

- Ensino Fundamental completo: 6310. 

f) número de presos em relação à origem geográfica: 

- declaram-se da cidade: 4296 

- área rural: 1133. 

g) número de presos em relação à raça: 

- branca: 6299 

- negra: 634 

- parda: 1453 

h) número de alunos aprisionados atendidos por este CEEBJA: 
2385 

(sexo masculino: 2219/sexo feminino: 166 ) 

i) número de alunos aprisionados que concluíram cursos 
profissionalizantes: 1625 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

A Química está relacionada à quase tudo na vida do homem. 
Segundo BELTRAN e CISCATO (1991), esta ciência está ligada às 
necessidades básicas dos seres humanos, tais como alimentação, 
vestuário, saúde, moradia, transporte, etc., e por isso, a população 
deve compreender e fazer relações corretas sobre essa dimensão, 
pois um indivíduo, dificilmente, conseguirá posicionar-se sobre os 
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problemas sociais relacionados ao meio ambiente em que vive, sem um 
prévio conhecimento de Química. Para os autores, ter noções básicas, 
instrumentaliza o cidadão, fazendo-o exigir os benefícios da 
aplicação do conhecimento químico frente a inúmeros problemas e 
situações da vida cotidiana (BELTRAN; CISCATO, 1991). Portanto, o 
Ensino de Química deve enfatizar a importância da EA como dimensão 
de esclarecimento e entendimento das relações da sociedade entre si 
e, desta, com a natureza, servindo para a construção de valores numa 
aplicação de visão sobre o mundo, para que haja uma mudança de 
hábitos, posturas e estilos de vida, tornando a aprendizagem mais 
significativa ao aluno. 

CHASSOT (1993), por exemplo, chama a atenção para a 
diferente leitura do mundo possibilitada às pessoas pelo 
conhecimento químico. “É dever do educador demonstrar ao cidadão 
esse vínculo, para que ele tenha acesso à Ciência, auxiliando-o a 
submergir do conhecimento e estimulando-o para capacitar-se ao 
exercício e participação de promover mudanças significativas no meio 
em que atua, assumindo o real papel de cidadão na sociedade em que 
vive” (SEC,1993). 

Essa visão mais ampla permite que os indivíduos integrem-se à 
sociedade de forma mais ativa. Os educadores devem re-estudar sua 
ação, eliminando os tópicos desnecessários e sem sucesso, voltando 
toda atenção para a formação de cidadãos pensantes, críticos, 
questionadores e atuantes, capazes de enfrentar situações adversas 
no dia-a-dia. Além do mais, ”O aluno quando compreende sua 
realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e 
procurar soluções. Assim, poderá transformá-la e, com seu trabalho, 
criar um mundo próprio: seu eu e suas circunstâncias” (FREIRE, 
1983). 
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2.1  OBJETIVO GERAL 

 

Propor nos espaços prisionais um Ensino de Química voltado para 
Educação Ambiental que promova a melhoria da qualidade de vida do 
aluno interno (apenado) do Ceebja do Sistema Prisional, visando a 
conscientização dos alunos internos e da comunidade carcerária a 
respeito dos problemas gerados pelo mau uso das substâncias 
químicas, bem como a necessidade de redução, reutilização e 
reciclagem das mesmas para garantia de um desenvolvimento 
sustentável.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Despertar formas de integrar o Ensino de Química à vida 
cotidiana do aluno interno (apenado), enfatizando a Educação 
Ambiental; 

• Levar o aluno a entender a interação do homem com a natureza, 
as formas de apropriação e as conseqüências dessas relações no 
equilíbrio ecológico; 

• Estimular o aluno interno (apenado) ao estudo voltado à 
realidade local, oportunizando desenvolver a sensibilidade 
frente aos problemas ambientais da comunidade carcerária; 

• Desenvolver habilidade para leitura, escrita e cálculo, como 
elementos básicos para a aquisição de informações; 

• Fornecer informações sobre os tipos de substâncias químicas; 

• Conscientizar o aluno interno (apenado) sobre a importância de 
se aprender a reduzir, reutilizar e reciclar o lixo. 

• Criar oportunidades para que o aluno descubra que existem 
alternativas para sobrevivência a partir da reutilização das 
substâncias químicas; 
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• Proporcionar a integração da comunidade carcerária nas 
atividades desenvolvidas na escola; 

•  Ensinar a reutilização das garrafas PET nos espaços prisionais 
da Colônia Penal Agrícola,  assim como o seu gerenciamento. 

 

3. CARGA HORÁRIA: 40 encontros de 3h. 

 

4. CONTEÚDOS: 

 

APOSTILA 01  - CONTEÚDOS (14 ENCONTROS): 

 

1. Introdução à Química - Matéria e Energia (1 
encontro) 

2. Estrutura Atômica  (1 encontro) 

3. A, Z, elemento químico, isotopia (2 encontros) 

4. Tabela Periódica (nome, símbolo) (2 encontros) 

5. Avaliação (1 encontro) 

6. Ligações Químicas (3 encontros)  

7. Substâncias simples e composta (2 encontros) 

8. Aplicação de substâncias inorgânicas (1 
encontro) 

9. Avaliação (1 encontro) 

 

APOSTILA 02-CONTEÚDOS (13 ENCONTROS): 

 

1. Funções da Química Inorgânica (1 encontro) 
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2. Misturas (homogênea e heterogênea) e 
separação de compostos de uma  mistura (2 
encontros) 

3. Avaliação (1 encontro) 

4. Soluções (C, M) (2 encontros) 

5. Reações Químicas (1 encontro) 

6. Estequiometria (2 encontros) 

7. Avaliação (1 encontro) 

8. Termoquímica (1 encontro) 

9. Cinética Química (1 encontro) 

10. Avaliação (1 encontro) 

 

APOSTILA 03  - CONTEÚDOS (13 ENCONTROS): 

 

1. Compostos orgânicos (1 encontro) 

2. Funções Orgânicas (2 encontros) 

3. Avaliação (1 encontro) 

4. Lixo e Meio Ambiente (1 encontro) 

5. Radioatividade (1 encontro) 

6. Avaliação (1 encontro) 

7. Substâncias ecoeficientes (1 encontro) 

8. Medicamentos (1 encontro) 

9. Avaliação (1 encontro) 

10. Alimentos (1 encontro)  

11. Avanços Tecnológicos, Saúde e Meio Ambiente 
(1encontro) 

12. Avaliação (1 encontro) 
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5. METODOLOGIA E MATERIAL DE APOIO: 

 

Na medida do possível a metodologia será teórico-prática,  e 
para tal serão utilizados como material de apoio: textos 
selecionados, livros didáticos, recursos audiovisuais (filmes, 
documentários, etc.), transparências, entre outros. 

 

 

 
 
 

 
QUÍMICA 

MATÉRIA E SUA 
NATUREZA 

BIOGEOQUÍMICA  QUÍMICA SINTÉTICA  

MODELOS ATÔMICOS 
(filme da história do átomo) 

 

ELEMENTOS QUÍMICOS 
(texto sobre oligoelementos) 

TABELA PERIÓDICA 
(*drogas, fumaça do cigarro) 

LIGAÇÕES QUÍMICAS 
(*química dos materiais) 

SUBSTÂNCIAS  
(*agroquímicos naturais) 

MEDICAMENTOS 
(*AAS, entre outros) 

ADITIVOS ALIMENTÍCIOS 
(*flavorizantes, aromatizantes) 

AGROQUÍMICOS 
(*adubos, fungicidas, etc.) 

AVANÇOS TECNOLÓGICOS, 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE 

(*impacto ambiental, radioatividade) 
 

REAÇÕES QUÍMICAS 
(*biossíntese vegetal) 

ESTEQUIOMETRIA 
(*aula prática da fotossíntese com 

bolinhas de isopor) 

TERMOQUÍMICA 
(*energia dos alimentos) 

CINÉTICA QUÍMICA 
(*velocidade de decomposição 

dos materiais) 

EQUILÍBRIOS QUÍMICOS 
(*pH das águas, detergentes,  

meio ambiente, etc.) 

QUÍMICA ORGÂNICA E FUNÇÕES 
(*plantas medicinais e óleos essenciais) 

FUNÇÕES QUÍMICAS 
Inorgânicas 

(*produtos domissanitários) 

MISTURAS 
(*aditivos químicos nos 

alimentos) 
 

LIXO E MEIO AMBIENTE 
(* projeto do lixo) 

 

OBS: * textos e vídeos sobre os respectivos temas 
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6. AVALIAÇÃO 

   

Serão realizadas atividades avaliativas individuais e em grupo 
dos conteúdos trabalhados, além de avaliação geral de todos os 
conteúdos estudados nas 3 apostilas de química. 
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SINOPSE 
Um pouco da paixão de uma educadora por 
sua profissão é revelada nesta obra. Aqui, 
Miriam Machado Cunico,  compartilha com o 
leitor ideias, projetos e lembranças que 
construiu por uma década de trabalho em 
salas de aula no Ensino Prisional. Vale a 
pena conferir.  

 
 
 


