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A população pesqueira de Passo de Torres vive as margens da foz do Rio 
Mampituba e, principalmente no sudoeste do oceano Atlântico. Esta é uma área 
sujeita a impacto ambiental, por ser receptora de grande quantidade de resíduos 
sólidos e líquidos, provenientes das comunidades que vivem nas margens ao 
longo de todo o rio. Esta poluição afeta diretamente o ambiente marinho e os 
recursos pesqueiros de onde a população retira grande parte de seu sustento. A 
educação ambiental é um processo que deve ser trabalhado constantemente para 
que exerça ação direta na população. Como os pescadores estão diariamente em 
pescarias em alto-mar ou estão em atividades relacionadas à pesca, torna-se 
difícil atingi-los. Portanto, é necessário um trabalho de educação ambiental 
visando atingir os filhos de pescadores da Colônia Z-18 acerca da importância 
ambiental e econômica do ambiente em que vivem. Pois, à medida que a 
influência de uma melhora na qualidade ambiental e, conseqüentemente, melhora 
na qualidade de vida, seja proveniente dos seus filhos, a acolhida destas idéias 
pelos pais pescadores torna-se mais acessível. Para tanto, foram elaborados 
jogos lúdicos para educação ambiental. A atividade de “dado da fauna” tem como 
objetivo estimular a participação das crianças, identificar as características e 
importância ecológica das espécies. Foram confeccionados dois dados com 
materiais reciclados, um com figuras de diferentes organismos como: tubarão, 
raia, pingüim, gaivota, baleia franca e tainha. Para o outro dado foram elaboradas 
perguntas como, por exemplo: O quê esse animal come? Como esse animal se 
locomove? Esse organismo é terrestre ou aquático? Esse animal é um mamífero, 
ave, peixe ósseo ou peixe cartilaginoso? As crianças jogam os dois dados e 
respondem a pergunta selecionada com o bicho selecionado. A atividade “ache o 
lugar” tem o objetivo de visualizar a importância da manutenção de cada 
ecossistema. Elaborou-se um cartaz com os ecossistemas costeiros: rio, mar, 
dunas, restingas, ilha dos lobos em que o aluno deverá colocar fichas com animais 
e plantas onde é o seu ambiente. Nas fichas terão lobo-marinho, pingüim, tuco-
tuco, gaivota, margarida-das-dunas, baleia-franca, toninha, entre outras. Os 
alunos mostram-se bastante receptivos quando se deparam com uma proposta 
pedagógica interativa, em que não apenas os animais, mas também eles fazem 
parte do jogo e do ambiente. Estas atividades envolvem e sensibilizam os alunos 
tornando-os responsáveis pela manutenção do ambiente, do qual seus pais 
retiram seu sustento e, por sua vez deixarão como legado para seus filhos. 


