CCNEXT - Revista de Extensão, Santa Maria v.3 - n.1, 2016, p. 01 – 09
Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas - UFSM
IISSN on-line: 2179-4588

As tecnologias de informação (TICs) como ferramenta de aprendizagem:
blogs pedagógicos para estímulo a consciência ambiental1.
Anderson Vagner Kobs, Mauro Kumpfer Werlang, Daniel Junges Menezes
andersonvagner@ig.com.br; mkwerlang@smail.ufsm.br; andersonvagner@ig.com.br
submissão 2012-03-27 - Aceito 2013-09-25

RESUMO
A capacidade de evolução do ser humano quanto aos aparatos tecnológicos está acontecendo, nas últimas décadas,
num ritmo cada vez mais acelerado. Espera-se que cada novo avanço, seja também acompanhado de algum novo
benefício para a população e para a qualidade de nossas vidas. Nesse sentido, ao se utilizar de um destes recursos
tecnológicos, o presente trabalho busca dar ênfase a questão ambiental a partir do uso de blogs. Optou-se por
esta ferramenta devido à possibilidade de alcançar não apenas aos alunos numa determinada escola, mas também
qualquer pessoa que tenha acesso a rede mundial World Wide Web. Considera-se também que esse meio permite
uma rede de informações e, com ela a perspectiva de difusão de questões ambientais, tanto as mais distantes como
aquelas bem próximas da realidade local dos indivíduos. Além dessa perspectiva é necessário que o professor esteja
sempre atualizado com as novas tecnologias e as empregando, sempre que possível em atividades didáticas. Por se
tratar de uma atividade diferente daquela tradicional, o uso de blogs pode proporcionar aos estudantes um maior
interesse e dinamismo, trazendo por conseqüência uma maior assimilação da temática em questão. Deste modo
buscou-se fomentar novidades tecnológicas, mas também contribuir para a reflexão do cotidiano e de problemas
ambientais próximos ao entorno da escola e, ainda, que cada leitor do blog visualize o que acontece próximo do seu
local de trabalho e/ou residência. Por se tratar de uma atividade desenvolvida numa escola e pretender envolver a
comunidade escolar, objetiva-se que quanto mais visitantes acessarem o blog, melhor para o objetivo da atividade.
Depois de finalizada a atividade e analisados os resultados, pode-se considerar como expressiva contribuição da
atividade no processo de agregação de conhecimento na temática abordada.
Palavras-chave: Blog – Educação Ambiental – Tecnologias de Informação
ABSTRACT
The ability of human evolution and the technological apparatus is happening in recent decades, an ever accelerating
pace. It is expected that each new advance, is also accompanied by a new benefit for the population and the quality
of our lives. Accordingly, when using one of these technological resources, this paper seeks to emphasize the
environmental issue from the use of blogs. We chose this tool because of the potential to reach not only students
in that school, but anyone who has access to World Wide Web global network. Is also considered that this medium
allows a network of information and with it the perspective of diffusion of environmental issues, both the most
distant as well as those close to the local reality of individuals. In addition to this perspective is necessary for the
teacher stay updated with the new technologies and employing, wherever possible in teaching activities. Because it
is different from a traditional activity, the use of blogs can give students a greater interest and dynamism, bringing
consequently a greater assimilation of the subject in question. So we sought to foster technological innovations, but
also contribute to the reflection of everyday life and the coming environmental problems around the school and also
that every blog reader visualize what happens close to your workplace and/or residence. Because it is an activity at
school and want to involve the school community, the objective is that the more visitors access the blog, the better
for the purpose of the activity. After finish the activity and analyzed the results can be considered as a significant
contribution of activity in the process of aggregation of knowledge in the selected theme.
Keywords: Blog - Environmental Education - Information Technology
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Introdução

A importância das tecnologias de informa-

A construção do saber do ser humano é moldada
por diversas fases ao longo da vida, projetando o seu
modo de ver o mundo, e as suas ações do cotidiano.
Cabe a educação, em todos os seus níveis, uma parcela
de responsabilidade ao preparar estes novos cidadãos
para o convívio em sociedade.
Toda e qualquer sociedade está inserida em um
espaço físico. Esse espaço é o nosso meio ambiente. O
meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas
que ocorrem na Terra ou em algum lugar dela. Cada
sociedade tem sua forma de ocupar esse espaço.
Quando ocorre a deterioração do meio ambiente
acontece a poluição, ou seja, acontece a degradação das
condições ambientais, do habitat de uma coletividade
humana. É, portanto, uma perda, mesmo que relativa, da
qualidade de vida em decorrência de mudanças ambientais. Nesse sentido está o maior desafio: a conscientização para o uso racional e sustentável do espaço em que
vivemos. Em meio aos avanços das tecnologias, as quais
produzem novas matérias-primas transformadas para
o uso no nosso dia-a-dia, dever-se-ia interferir o menos
possível nos processos e ciclos da natureza. Entretanto
muitos conflitos ocorrem. Diante disso várias alternativas definidas como sustentabilidade são desenvolvidas
junto à coletividade humana.
Os cidadãos conscientes, autoridades preocupadas
com a situação do meio ambiente e organizações que
militam na área têm uma pergunta em comum: como
promover a sustentabilidade ambiental? Diante disso,
os avanços tecnológicos são bem vindos e são projetados
para uma maior comodidade e praticidade da população em sua vida cotidiana. Entretanto muitas vezes são
lembrados apenas as beneficies e esquecidos os malefícios. Para que os impactos negativos no ambiente sejam
minimizados, um caminho é fomentar a consciência do
maior número possível de pessoas para o uso racional e
conservação/preservação dos recursos do Planeta. Deste
modo o processo de educação, forma ou não formal, em
todos os seus níveis, é uma alternativa para promover
uso racional e a conservação dos recursos.
Diante o exposto, a proposta do presente trabalho foi
a partir do uso de blogs pedagógicos motivar o aluno a
buscar nas ações de seu cotidiano a percepção do meio
ambiente e, desenvolver nele, um espírito crítico em
relação aos fatos por ele vivido junto à comunidade,
registrando-os, analisando-os e comentando no blog.
De modo específico, os esforços concentraram-se em (a)
instigar os alunos a refletir a partir de um embasamento
teórico; (b) avaliar e analisar a presença dos elementos
da natureza em nosso dia-a-dia; (c) promover a interação
com o ambiente digital, ao proporcionar a construção de
uma página web (blogs); (d) difundir algumas reflexões
acerca do meio ambiente local.

ção na educação
As tecnologias muito têm contribuído nas mais diversas áreas do aprendizado. Entretanto conforme Barbero
(1996, p.5)
A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola
pode ser a forma mais enganosa de ocultar seus problemas
de fundo sob a égide da modernização tecnológica. O
desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que contemple ao mesmo tempo: experiências
culturais heterogêneas, o entorno das novas tecnologias
da informação e da comunicação, além de configurar o
espaço educacional como um lugar onde o processo de
aprendizagem conserve seu encanto.

Podem-se classificar as tic’s em vários segmentos,
como por exemplo, os unidirecionais – rádio, televisão, jornais, revistas – em que a mediação é formada
por idéias de seus idealizadores, trazendo uma idéia já
projetada para uma criança assimilar. Em conseqüência
dos avanços tecnológicos está se introduzindo mais e
mais o microcomputador nas salas de aula, melhorando
não só a maneira de apresentação dos conteúdos para os
alunos, como também proporcionando que eles participem de maneira interativa, instigando-os criticamente
sobre determinados temas.
Entretanto, antes de pensar em produzir programas
específicos para os alunos, convém retomar, estabelecer
pontos com os produtos culturais que lhes são familiares.
Fazer releituras de programas, recriação desses mesmos
programas, elaboração de novos conteúdos a partir dos
produtos conhecidos. Partir do que o rádio, jornal, revistas
e televisão mostram para construir novos conhecimentos
e desenvolver habilidades. E ainda, procurar não perder
a dimensão lúdica dos computadores.
Segundo Moraes (2006), os benefícios advindos por
estas máquinas são muitos, mas junto com eles vêm
também alguns problemas, como por exemplo, o desvio
da atenção das atividades prioritárias, já que os recursos
trazidos pelos microcomputadores são muitos. Fica,
deste modo, a cargo do professor gerenciar de maneira
a aproveitar todas as contribuições ofertadas no desenvolvimento das atividades propostas.
As tic’s são segundo Pretto (2000, p.3)
Uma oportunidade sem igual, pois podemos ter, simultaneamente, a escola atuando na sua dimensão local mais
próxima e numa outra dimensão, planetária, fazendo com
que a escola deixe de ser apenas uma repassadora de informações. A mudança dessa concepção exige uma escola
centrada num amplo programa de conexão – montagem
de redes tecnológicas –, onde a formação se dê de forma
continuada, num misto de presença e distância. Essa
concepção de formação possibilitaria a inúmeras pessoas

3

Kobs et al : As tecnologias de informação (TICs) como ferramenta de aprendizagem: blogs pedagógicos
para estímulo a consciência ambiental1.

estarem participando, trocando, discutindo e descobrindo
novas formas de fazer e validar competências e experiências
singularizadas.

Os professores, em geral, ainda estão utilizando as
tecnologias para ilustrar aquilo que já vinham fazendo,
para tornar as aulas mais interessantes. Mas o domínio
técnico-pedagógico que lhes permitirá, modificar e inovar
os processos de ensino e aprendizagem está em curso.
As redes, principalmente a Internet, estão começando
a provocar mudanças profundas na educação. Quando
foca-se mais a aprendizagem dos alunos do que o ensino,
a publicação da produção deles se torna fundamental.
A possibilidade dos alunos se expressarem, tornarem
suas idéias e pesquisas visíveis, confere uma dimensão
mais significativa aos trabalhos. Nesse sentido os blogs
são recursos muito interativos de publicação com possibilidade de fácil atualização e participação de terceiros.

A educação ambiental
Na sociedade atual a escola juntamente com os meios
de comunicação participa de forma importante na formação dos indivíduos e conseqüentemente da sociedade formada por estes. Nota-se que os avanços que
ocorreram nos últimos anos se deram principalmente
no setor da construção civil e da tecnologia. Ficou tudo
tão prático que grande parcela da sociedade atual já
não possui mais laços interativos com a natureza que
antes o circundava. Ficou tudo tão artificial, que a própria natureza muitas vezes, quando é necessitada, ela
é produzida em laboratórios.
Interferir o menos possível na natureza está se tornando uma tarefa cada vez mais desafiadora. Nesse
sentido Tommasi (1979) destaca:
A população humana, depois de um longo tempo de lento
crescimento, aumentou explosivamente, superando em
muito todos os demais animais em sua capacidade de
explorar, utilizar e de controlar o ambiente, conseguindo
assim aumentar fantasticamente sua população. Mas até
quando se dará esse aumento... O homem supera também
supera os demais animais em sua capacidade de destruir
a natureza.

Diante disso, a educação ambiental deve manter o
respeito pelos diferentes ecossistemas e a cultura dos
homens na Terra. A capacidade de suporte para a vida
no planeta é complexa e dinâmica, e por isso ela deve ser
utilizada com limitação. Dependendo da sua utilização
restariam apenas duas alternativas de escolha: poderá
ser melhorada ou degradada. Entretanto a Educação
Ambiental pode ser vista de uma perspectiva de não
restringir seu olhar à proteção e uso sustentável de
recursos naturais. Pode ser fomentada sob uma visão
multidisciplinar, ou seja, deve incorporar fortemente
a proposta de construção de sociedades sustentáveis,

procurando despertar em todos a consciência de que o
ser humano é parte do ambiente e não o centro de tudo.
Nesse sentido, podem-se criar atividades de Educação
Ambiental tanto no ambiente da escola (educação formal), como também usar outros meios de comunicação
(educação informal). Independentemente do veículo ou
caminho usado, cada vez mais o repasse de informações
deve gerar um sistema dinâmico e abrangente, responsável pela educação do indivíduo e conseqüentemente
da sociedade.

Os Blogs pedagógicos na educação
Atualmente há um uso crescente dos blogs
que se tornaram uma febre mundial na circulação de

informações. Isto se deve principalmente a sua facilidade
de elaboração, onde para isso o internauta não precisa
ter grande conhecimento em programação HTML. Além
disso, a sua atualização pode ocorrer de forma diária,
sendo considerados verdadeiros diários eletrônicos. Deste
modo se pode ver a importância de sua abordagem em
se tratando de diversos temas.
Nesse sentido, Franco (2005), destaca:
Hoje, há uma diversidade de temas discutidos em blogs. Do
objetivo inicial, apresentar links para sites emergentes, até
os denominados diários pessoais, os blogs se diferenciaram
e se tornaram instrumentos de divulgação de diferentes
temas e assuntos, principalmente jornalísticos. Há, ainda,
sites e blogs especializados em divulgar weblogs por assuntos, onde o internauta pode pesquisar e ler aquele que
mais convém aos seus interesses, como no blog Blogopédia,
ou no site BlogList, exclusivo para blogs brasileiros, que
oferece a busca por categorias como: pessoais e estilo de
vida, natureza e meio ambiente, cinema e televisão,história
em quadrinhos, esportes, política e sociedade e educação
e cultura.

Ao permitirem a atualização constante da informação
os blogs favorecem a construção de projetos e pesquisas
individuais, em grupo e a divulgação de trabalhos. Deste
modo, devido a facilidade de acesso que proporciona
(qualquer computador conectado a internet permite
acesso), torna-se uma importante ferramenta de difusão
ao tornar as idéias e pesquisas visíveis, conferindo uma
dimensão mais significativa aos trabalhos e pesquisas
acadêmicos. Assim, tanto a escola se abre para o mundo,
quanto o aluno e o professor expõem e divulgam seus
projetos e pesquisas. Nesse sentido, os blogs podem ser
utilizados para aumentar a divulgação de qualquer temática como no caso específico a educação ambiental e,
podem ajudar a ampliar a forma de ensinar e de aprender.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Diante da contribuição proporcionada pelo uso de
recurso tecnológico para a educação ambiental, os re-
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sultados desta atividade foram delineados a partir da
aplicação de atividade junto à turma do 5° ano na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Vicente Farencena,
localizada no bairro Camobi, no município de Santa
Maria-RS.
As atividades pedagógicas referente à temática foram
ministradas pelo acadêmico executor do projeto, com a
contribuição e supervisão da professora do educandário.
Cada atividade constou de um planejamento. Esses planos visaram, em um primeiro momento, permitir uma
avaliação acerca do conhecimento prévio dos educandos
a respeito da temática, e a partir disso orientar uma
reflexão das idéias confrontando-as segundo alguns
textos. Textos estes que abordavam diversas situações
relacionadas com a temática. Por fim, procurou-se expor e
analisar situações que ocorrem próximas da comunidade
escolar. Ao alcançar leitores da página, a expectativa é
que essas pessoas façam também uma reflexão sobre o
ambiente em que estão inseridos.

Resultados
Plano de atividades 1
O estágio inicial no desenvolvimento da atividade
consistiu em uma avaliação acerca do conhecimento
prévio do educando a respeito da temática. Para tal
objetivo elaborou-se um questionário de questões dissertativas e objetivas. O questionário, além de avaliar
os conhecimentos prévios, iria servir como uma forma
de avaliação quantitativa da atividade ao final da atividade, uma vez que ao finalizar o projeto a maioria das
questões foi reaplicada.
A primeira e a segunda questão tratavam de entendimentos gerais sobre a temática. A primeira perguntou
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se alguma vez já haviam ouvido algo sobre o que é
Educação Ambiental. Considerando um total de 23 alunos na classe, 7 responderam que nunca ouviram falar
sobre o tema. Levando-se em conta que a abordagem
dos problemas ambientais é um assunto constante pelas
mídias e noticiários, pode-se concluir como um índice
bastante elevado.
O segundo questionamento solicitou que conceituassem o que para eles representa a expressão “educação
ambiental”, e ao mesmo tempo citassem exemplos. A
maioria das respostas dadas trouxe definições vagas e
de modo bastante vago e impreciso, da mesma maneira
que muitos dos exemplos elencados. Alguns totalmente
fora do contexto.
A terceira questão abordou a temática de forma bem
objetiva. Pediu-se a quem caberia a responsabilidade
na preservação e conservação do meio ambiente. As
respostas podem ser observadas na figura 1.
Observou-se que todas as alternativas foram assinaladas, embora governo e IBAMA tenham sido mais
citados. Isso pode estar indicando um relativo grau de
conscientização de que todos somos responsáveis pela
preservação de meio ambiente. Entretanto há uma elevada concepção de que o poder público é responsável, ou
seja, os “outros” são os responsáveis. O baixo número de
respostas em relação à família pode ser avaliado como
um indicativo para essa concepção. Portanto constatase a tarefa: conscientizar cada aluno da importância da
inclusão de todos na preservação do meio ambiente.
A quarta e última questão tratou de identificar as
várias formas de poluição no meio ambiente. A questão
esteve composta de 11 situações de degradação ambiental,
onde os alunos foram orientados a relacioná-las com os
tipos de poluição correspondentes. As situações eram
compostas de poluição do ar, da água, do solo, sonora e
visual. A avaliação das respostas resultou em 110 acertos.

Figura1: Respostas obtidas junto aos alunos a partir do questionamento: a quem cabe a responsabilidade na
preservação e conservação do meio ambiente?
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Considerando 23 alunos que participaram e a soma das
opções assinaladas corretas, obteve-se uma média de
4,7 acertos. Pode-se concluir como um índice baixo de
acertos, revelando que há dúvidas bastante expressivas
com relação às diversas formas de poluição.

Plano de atividades 2
Na atividade anterior o principal objetivo foi sondar
o grau de conhecimento que os alunos tinham sobre o
tema. A partir dessa sondagem foram revisadas algumas
bibliografias, que serviram para apoio e, debatidos alguns desses temas com os alunos durante a aula. Foram
abordados conceitos e algumas formas de degradação
do meio ambiente, como poluição do ar, da água, do
solo, visual, sonora e desmatamento descontrolado. No
momento de exposição destes assuntos, foram utilizadas para ilustrar algumas imagens de situações semelhantes onde ocorreram esses problemas. Entendeu-se
que a partir dessa atividade, estavam preparados para
dar início à construção da página. Como a realização
da atividade visava o enfoque a partir do local, para
a atividade seguinte, os alunos foram orientados a
observar o ambiente próximo à comunidade escolar e
de suas residências. A partir de então se solicitou que
selecionassem e trouxessem imagens como fotografias,
reportagens de jornais e revistas, que na visão deles,
constituíssem problemas ambientais, para então postar
no blog, além de construir um pequeno texto relatando
esses problemas. Todas as imagens seriam postadas
no blog, mas sempre dando preferência a aquelas que
retratavam aspectos da comunidade local.
Para o início as postagens foram necessárias organizar a próxima etapa de preparação da página. Deste

modo aproveitou-se o momento dessa atividade para
dar um título para a atividade. Muitas foram as opiniões
da turma. O título escolhido foi: Problemas ambientais
observados pelo 5° ano da Escola Vicente Farencena.
Criaram-se cinco grupos de cinco componentes cada um
e um menu dentro da página, com uma área específica
para cada grupo colocar as suas postagens.

Plano de atividades 3
Após abordagem teórica acerca de conceitos e formas
de degradação ambiental, considerou-se que os alunos
estivessem familiarizados com o tema e aptos a realizar
algumas atividades junto ao laboratório de informática
da escola. Partiu-se então para o que consideramos como
sendo uma pré-preparação da página. Ao solicitar aos
alunos o material que haviam selecionado para a atividade, observou-se que praticamente todo se tratava de
imagens e reportagens em papel. Antes de digitalizá-las,
os grupos sob a supervisão da professora da classe,
selecionaram aquelas que melhor abordavam o tema e
também que melhor retratavam situações em áreas situadas na comunidade. Assim foram selecionadas fotos de
algumas áreas do bairro e reportagens de jornais locais.
Para inseri-las na página, utilizou-se o equipamento
scanner no mesmo laboratório. Assim, cada grupo de
cinco componentes desempenhou a atividade em um
microcomputador. Em seguida liberou-se a edição da
página, protegida por senha, e assim, de forma alternada,
cada componente do grupo foi inserindo as imagens, e
logo a seguida comentando os problemas e possíveis
soluções para a sua minimização. A figura 2 mostra
um dos momentos onde os alunos estão trabalhando
no laboratório de informática da escola.

Figura 2: Momento de atividade dos alunos do 5º ano da E.M.E.F. Vicente Farencena junto ao laboratório de
informática da escola.
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Figura 3: Momento de atividade dos alunos do 5º ano da E.M.E.F. Vicente Farencena junto ao laboratório de
informática da escola desenvolvendo a atividade com blog pedagógico.

Figura 4: E.M.E.F. Vicente Farencena : Blog dos alunos da turma 51
Fonte: http://escolaambientalcamobi.blogspot.com/
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De forma ordenada e nessa seqüência, deu-se prosseguimento da edição, até o final da aula e término das
postagens. Ao final, o blog foi protegido novamente
por senha a fim de evitar edições não pertinentes
ao tema. Entretanto criou-se a possibilidade do blog
poder receber comentários, que, periodicamente,
podem ser monitorados pela professora, além de
considerar a possibilidade da abordagem de outras
temáticas. Foi liberada também a página para edição,
designado um menu para cada grupo e explicadas
as funções básicas do layout, para inserção de imagens e a edição sobre os problemas e soluções para
as imagens. Os alunos puderam entender um pouco
do que se trata um blog e os princípios básicos para a
sua elaboração. A figura 3 ilustra um dos momentos
em que os alunos trabalham na inserção de imagens
e discussão no blog.
Além das reportagens trazidas pelos alunos, foi
de vontade da professora e dos alunos aproveitar
a oportunidade e publicar fotos de uma oficina de
fabricação de sabão, realizada durante o ano letivo.
Isso foi efetivado uma vez que a temática se tratava
de educação ambiental e, portanto a atividade estava
relacionada, pois o produto final era obtido a base de
óleo de cozinha usado. A partir desta atividade foi
contextualizado o processo de reaproveitamento de

produtos e também a reciclagem de materiais.
A figura 4 ilustra a imagem inicial da página, com
seus menus laterais de acesso aos trabalhos de cada
grupo. O endereço do blog é: http://escolaambientalcamobi.blogspot.com/.

Plano de atividades 4
Finalizada as etapas como a criação do blog, seleção de assuntos relacionados à temática e inserção
na página, seguiu-se a etapa seguinte que buscou
avaliar a contribuição da atividade no que se refere
à agregação de conhecimento, tanto em relação ao
conteúdo teórico, como da atividade prática desenvolvida no laboratório de informática. Para tanto
se reaplicou algumas das questões já formuladas e
buscou-se estabelecer uma avaliação comparativa
para as respostas. Nesse sentido, a segunda questão
que pedia definições sobre educação ambiental foi
respondida de forma clara e objetiva citando exemplos bem definidos acerca da degradação ambiental.
A terceira questão que perguntou a quem caberia
a responsabilidade de preservação e conservação
do meio ambiente trouxe resposta muito diferente
conforme pode ser visualizado na figura 5.

Figura 5: Gráfico comparativo em relação as questões aplicadas aos alunos do 5º ano da E.M.E.F.
Vicente Farencena: comparação das primeiras (A) e segundas respostas (B) da questão 3.
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Figura 6: Contador de visitas do blog dos alunos da turma 51
Fonte: http://escolaambientalcamobi.blogspot.com/

A análise da figura 5 permite considerar que o houve
ganho expressivo no que se refere ao despertar a consciência de cidadão e da importância de participação de
cada um na preservação do meio ambiente.
A quarta questão, que tratou de relacionar e identificar as várias formas de poluição do meio ambiente
com as 11 situações propostas, obteve na reaplicação
192 respostas consideradas certas, o que resulta numa
média de acertos de 8,4. Este número é praticamente o
dobro do obtido anteriormente, o que pode ser creditado, em grande parcela, a atividade desenvolvida. Disso
pode-se considerar como expressiva contribuição da
atividade no processo de agregação de conhecimento
na temática abordada.
No final da página (figura 6) foi colocado um contador
de visitas do blog. Ele registra a quantidade de visitas
dos internautas, para fins de avaliação de acessos dos
próprios alunos e da professora.

Conclusão e Consideração Final
Depois de finalizada a atividade e analisados os
resultados, pode-se considerar como expressiva contribuição da atividade no processo de agregação de conhecimento na temática abordada. Foi possível observar
que a inserção do blog tornou dinâmica a aula. Houve
boa participação e, acredita-se, foi motivador, uma vez
que envolveu mais de uma etapa desde conceituações
até a elaboração blog. Considera-se que houve ganho
expressivo no que se refere ao despertar a consciência
de cidadão e da importância de participação de cada
um na preservação do meio ambiente.
Devido ao acesso e controle da página poder ser
feita de qualquer microcomputador conectado a rede
de internet, permite a possibilidade de continuação das
atividades, tanto pelos alunos como pela professora,

acrescentando novos arquivos, imagens e textos, ou
seja, carrega a perspectiva de continuidade. Reforça-se
assim a grande capacidade de difusão pelo blog, desta
e de outras temáticas.
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