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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro colega professor, este material que você tem em mãos é resultado 

de uma pesquisa de mestrado profissionalizante. É um produto educacional 

destinado a professores que buscam atividades diferentes para trabalhar a 

Educação Ambiental com seus alunos.  

Afinal, muito se fala em Educação Ambiental (EA) nos dias de hoje. No 

entanto, há poucos recursos práticos para se trabalhar com ela de maneira 

dinâmica e que desperte nos alunos a consciência para a preservação 

ambiental e o desenvolvimento sustentável.  

Um empecilho importante sobre o desenvolvimento da EA nas escolas é 

a falta de recursos didáticos que auxiliem os professores. O recurso mais 

acessível para esse fim acaba sendo o livro didático, que pode trazer 

informações insuficientes ou imprecisas para serem trabalhadas.  

Um modo de se trabalhar com Educação Ambiental nas instituições de 

ensino formal é através da implantação de espaços verdes como hortos, 

pomares, hortas, viveiros e jardins. Portanto, este material didático tem como 

objetivo promover a EA na escola, por meio de um projeto de construção e 

implementação de atividades em um espaço verde composto por um viveiro 

educador e uma horta escolar.  

Aqui estão dispostas algumas atividades, exemplos e dicas que 

envolvem a construção deste espaço. Relatamos alguns aspectos da 

experiência da construção de um espaço verde e da aplicação das atividades 

do projeto “Verde que quero ver” para uma turma de uma escola pública 

municipal de são Gonçalo do Amarante (RN). 

O que se espera é que mesmo mediante desafios, as atividades do 

projeto aqui propostas possam ser replicadas em qualquer escola, trazendo um 

resultado recompensador nos campos pedagógico, social, ambiental e da 

saúde. Vale ressaltarmos, que as atividades não necessitam de grandes 

espaços ou dispendiosos recursos financeiros. Mas, necessitam de docentes 

compromissados com a aprendizagem dos alunos e com a educação 

transformadora, que é base da Educação Ambiental. 

Ivanira Sales Batista 

Marcia Teixeira Barroso 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação Ambiental implica na busca por estratégias que auxiliem na 

formação dos educandos. Uma alternativa viável ocorre através de atividades 

que promovam a motivação em preservar o meio socioambiental no qual 

vivem. Deste modo, pode haver uma verdadeira transformação dos valores 

necessários para o desenvolvimento de uma consciência ambiental 

sustentável.  

Para Knorst (2010), se contar com o apoio da escola e da comunidade, o 

educando se interessará ainda mais em proteger o meio ambiente, pois é 

grande a pluralidade de conhecimentos e valores que eles podem adquirir com 

a Educação Ambiental.  

Trabalhar a Educação Ambiental pode ser possível ao discutir o 

ambiente em que a própria unidade escolar está inserida. São geradas muitas 

possibilidades quando se pensa na situação em que se encontra esse 

ambiente, para depois encontrar estratégias que possam solucionar os 

problemas (KNORST, 2010). 

Há a necessidade da realização de atividades que sirvam para conhecer 

melhor o ambiente em que está localizada a comunidade escolar. Que essas 

sejam capazes de estimular o trabalho em grupo, a criatividade e aprofundar ou 

aplicar os conhecimentos escolar. Uma alternativa viável para a realização 

dessas atividades é por meio de projetos educacionais ambientais.   

A Educação Ambiental quando praticada  de forma a trazer os contextos 

de vivência dos alunos para os contextos escolares torna-se um importante 

fator de aprendizagem, porque dá sentido aos conhecimentos aprendidos 

(KATO; KAWASAKI, 2011). 
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O QUE É UM ESPAÇO VERDE ESCOLAR? 

 

 

A expressão "espaço verde", relativamente nova em trabalhos 

científicos, tem origem do movimento de conservação da natureza urbana. É 

usada livremente em várias pesquisas, para designar diferentes espaços 

(ALVAREZ, 2004).  

Aqui, utilizamos uma concepção de espaço verde voltada para ações 

pedagógicas no ambiente escolar. Logo, é um local onde há a presença de 

diferentes espécies de plantas, inseridas em uma área específica do ambiente 

escolar. A finalidade do espaço verde escolar é desenvolver processos 

educacionais de forma intencional e planejada. Jardins, hortas, hortos e 

viveiros com finalidades educacionais são exemplos de espaços verdes 

escolares. 

 

 

O QUE É UM VIVEIRO EDUCADOR? 

 

 

Os viveiros educadores derivam dos viveiros florestais. Primeiramente é 

necessário entender que os viveiros florestais são áreas com um conjunto de 

benfeitorias e utensílios, em que se empregam técnicas visando obter o 

máximo da produção de mudas. São locais destinados à produção, manejo e 

proteção das mudas, proporcionando ao vegetal uma boa área de 

desenvolvimento até o plantio definitivo (MACEDO, 1993; DALMAS, 2007). 

O viveiro florestal com finalidades educacionais é chamado de viveiro 

educador (figura 1). Para Lemos e Maranhão (2008), o que diferencia um do 

outro é a intenção de utilizar o segundo como espaço de aprendizagem, 

orientado por elementos e procedimentos pedagógicos destinados a formação 

das pessoas que com ele interagem. 
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Assim, os viveiros educadores são espaços onde a produção de mudas 

é tratada como porta de entrada para reflexões mais profundas sobre as 

causas e possibilidades de enfrentamento para a problemática socioambiental. 

Podem atuar de maneira a sensibilizar as crianças para o respeito e cuidado da 

fauna e da flora, por meio do contato direto com a natureza, atuando como 

estimulo para uma consciência de parte integrante do meio ambiente (LEMOS; 

MARANHÃO, 2008).  

Os mecanismos, as práticas e as reflexões, capazes de trazer o olhar 

crítico sobre questões relevantes para a Educação Ambiental, podem ser 

proporcionados pelos meios que buscam expandir as possibilidades de 

construção de conhecimento, resultantes dos propósitos de um viveiro 

educador. Um viveiro educador não objetiva somente a produção de mudas 

(FONSECA; FRENEDOZO, 2012). 

As contribuições positivas dos viveiros educadores estão, dentre 

outros, que eles podem constituir em recursos didáticos que proporcionam um 

processo de ensino e aprendizagem interdisciplinar. Na execução das 

atividades relacionadas a ele, podem-se trabalhar temas transversais como a 

Educação Ambiental, proporcionando uma vivência integradora dos diversos 

conhecimentos disciplinares (BRASIL, 2008). 

 

Figura 1: Exemplos de plantas nativas da Caatinga cultivadas em 
viveiro educador. Fonte: autoria própria. 
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O QUE É UMA HORTA ESCOLAR? 

 

 

De acordo com o Dicionário Aurélio da 

Língua Portuguesa, horta é o nome dado ao 

terreno onde se cultivam hortaliças 

(FERREIRA, 2004). 

A horta quando desenvolvida no 

contexto escolar, com intenção educacional, passa a possuir um significado 

amplo. Isso ocorre graças aos princípios de meio ambiente e sustentabilidade, 

que são colocados em prática e incorporados à formação dos cidadãos no 

âmbito escolar. Ela passa a ser vista como uma estratégia de educar para o 

ambiente, para a alimentação e para a vida (CUNHA et al., 2014). 

 
Figura 2: Exemplo de espaço dedicado à horta escolar. Fonte: autoria própria. 

 

Cribb (2010) aponta algumas contribuições positivas de trabalhar com 

uma horta no ambiente escolar. São elas: conscientiza sobre o uso de 

agrotóxicos, conscientiza sobre a preservação do meio ambiente escolar, 

estimula o trabalho em equipe, proporciona maior contato com a natureza, 

melhora os hábitos alimentares e promove o reaproveitamento de materiais. 

Além desses benefícios, Cribb (2010) afirma sobre as atividades desenvolvidas 

na horta, que: 

Tais atividades auxiliam no desenvolvimento da consciência de que é 
necessário adotarmos um estilo de vida menos impactante sobre 
meio ambiente bem como a integração dos alunos com a 
problemática ambiental vivenciada a partir do universo da horta 

escolar (CRIBB, 2010, p. 43). 
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PROJETO “VERDE QUE QUERO VER”. 

 

 

Este projeto destina-se a produção de um pequeno espaço verde, 

composto por uma horta escolar e um viveiro educador de plantas nativas do 

bioma Caatinga. Foi construído e implementado em ambiente escolar, sendo 

utilizado como ferramenta de ação de práticas da Educação Ambiental. Pode 

ser desenvolvido conjuntamente com qualquer disciplina, tendo em vista que a 

Educação Ambiental é um tema transversal dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998).  

O projeto aqui apresentado possui flexibilidade para diversas 

adequações, mediante a necessidade do trabalho do professor. Apesar da 

ênfase para a preservação do bioma Caatinga, ele pode ser utilizado para 

qualquer outro bioma. Trata-se, portanto, de um conjunto de atividades 

didáticas que promovem a Educação Ambiental, de acordo com o contexto da 

comunidade escolar. 

Público alvo: Ensino Fundamental II 

 

CONTEÚDOS TRABALHADOS: 

 

 Conceituais 

 Caracterização do bioma Caatinga; 

 Diversidade das plantas; 

 Germinação, fotossíntese e frutificação; 

 Adaptação dos vegetais ao clima da Caatinga; 

 Importância das plantas e exploração do ambiente regional. 

 

Procedimentais 

 Pesquisar, organizar e registrar informações; 

 Observar, fotografar e interpretar os elementos da realidade local; 



 

8 
 

 Construir um espaço verde; 

 Expor ao público temas sobre as atividades trabalhadas. 

Atitudinais 

 Reconhecer a importância da Educação Ambiental; 

 Defender medidas de proteção ambiental; 

 Preocupar-se com a qualidade de vida coletiva; 

 Apreciar a diversidade biológica e a heterogeneidade da Caatinga; 

 Respeitar as diferenças, por meio do trabalho em equipe. 

 

FASES 

 

Este projeto pode ser desenvolvido em três fases, cuja duração e 

objetivos estão dispostos na tabela1. A seguir, encontra-se a descrição de cada 

uma das três fases. 

 Na primeira fase, deve ser realizada a primeira tarefa, na qual o 

professor necessita orientar os alunos da turma escolhida a formar grupos. Em 

seguida, deve incentivá-los a escolherem um local para a implantação do 

espaço verde.  

É importante também, que exemplifiquem espécies para plantar na horta 

e espécies nativas da Caatinga (ou outro bioma) que poderão ser plantadas no 

viveiro. As espécies nativas deverão, posteriormente, serem doadas.  

Na segunda fase, um questionário de sondagem deve ser respondido 

pela turma. Este questionário visa o levantamento do perfil da turma, da 

percepção ambiental e da expectativa sobre a 

implementação do projeto “Verde que quero 

ver”. Com ele, o professor terá uma visão sobre 

os possíveis passos e resultados das atividades 

do projeto. Os alunos devem ser esclarecidos 

que esse instrumento compõe uma parte 

importante do projeto, e que os mesmos devem dar respostas sinceras, que 

representem seu real pensamento sobre cada tema abordado.  
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Durante a segunda fase, o professor deve orientar os alunos a 

realizarem uma pesquisa sobre as informações botânicas de algumas das 

espécies vegetais citadas na primeira tarefa da primeira fase. Essas 

informações devem ser utilizadas para construir fichas com o perfil de cada 

uma dessas espécies (figura 3), de acordo com o modelo presente no apêndice 

3. As fichas produzidas pelas pesquisas dos grupos devem ser reunidas em um 

livreto e deixadas sob a responsabilidade de um dos alunos (de preferência, o 

líder da turma). Isso é necessário para que todos os alunos possam sempre 

consultar o material, caso apareça alguma dúvida ou curiosidade. A partir 

desse momento devem ser escolhidas as espécies a serem plantadas.  

O livreto construído com as fichas deverá ser utilizado durante a 

atividade prática da construção do espaço verde, como guia de informações 

sobre o melhor modo de se plantar e cuidados a serem tomados com cada 

espécie. 

 

Figura 3: Exemplos das fichas construídas pelos alunos. Fonte: autoria própria. 

 

Na terceira fase serão feitas a orientação e execução da segunda tarefa. 

Nesta, os alunos agrupados em duplas, receberão instruções para fotografar 

dois ambientes do bairro onde eles moram (apêndice 4). De acordo com o 

julgamento deles, devem apresentar uma foto de um ambiente preservado e 

uma foto de um ambiente degradado.  O objetivo dessa tarefa é verificar as 
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percepções dos alunos sobre o ambiente. Esta tarefa também é importante 

para comparar com as respostas do primeiro questionário, fazê-los refletir 

sobre o contexto ambiental e ampliar seus conhecimentos sobre a região onde 

residem. 

Prosseguindo com as atividades da terceira fase do projeto, propõe-se 

uma aula prática com a construção das estruturas e plantio das espécies 

vegetais. Depois, para as atividades de manutenção do espaço verde, que 

incluem a aragem, a irrigação e controle (biológico) de pragas, deve haver um 

regime de rodízio dos alunos.  

Tabela 1: Fases do projeto “Verde que quero ver”. Descrição geral das atividades 
desenvolvidas em cada fase do projeto. Cada aula dura 45 minutos. 

Fase 
Atividades 

desenvolvidas 

Duração 

45 min/aula 
Objetivos 

1 Primeira tarefa 2 aulas 

 Escolher um local adequado para a 
implantação do espaço verde. 

 Verificar o conhecimento sobre espécies 
nativas da Caatinga. 

 Reconhecer a vegetação nativa do 
ambiente no qual estão inseridos. 

2 

Questionário de 
Sondagem 

1 aula 
 Conhecer o perfil dos alunos, a percepção 

ambiental e da expectativa sobre a 
implementação do projeto “Verde que 
quero ver”. 

 Compreender as principais características 
e diversidade das plantas. 

 Compreender as características da 
Caatinga e sua distribuição. 

 Coletar e discutir informações botânicas 
relevantes como o tempo de germinação, 
dormência da semente, frutificação, 
importância das plantas. 

Aula expositiva 
dialogada / 

Elaboração das 
fichas 

2 aulas 

3 

Construção do 
espaço verde 

2 aulas 
 Aplicar os conceitos e conhecimentos 

discutidos durante as aulas anteriores 
sobre plantio, germinação, dormência de 
sementes, fotossíntese, diversidade de 
vegetais. 

 Averiguar as percepções dos alunos 
sobre o ambiente no qual estão residindo. 

 Expor os trabalhos para socialização dos 
conhecimentos, principalmente do 
conhecimento científico, entre os alunos e 
a comunidade escolar. 

 Realizar a doação das mudas de plantas 
nativas. 

Aula expositiva 
dialogada / 

Segunda tarefa 

1 aula 

Culminância e 
questionário de 

avaliação 

4 aulas 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deve ocorrer continuamente, na medida em que os alunos 

desenvolvem as atividades propostas. Todavia, também podem receber notas 

pelas tarefas devidamente executadas.  

O projeto aqui apresentado pode ser avaliado por meio da análise da 

produção de imagens e dos materiais, como as fichas das plantas, respostas 

do questionário de sondagem e do questionário de avaliação (apêndice 2). 

Assim como, pelo interesse e participação no processo, no decorrer das fases 

cumpridas. O segundo questionário tem como objetivo fazer parte da avaliação 

geral do projeto. Nele, as informações expectativas obtidas no primeiro 

questionário podem ser confirmadas ou anuladas. Assim, ele fornecerá uma 

visão geral e conclusiva, constituindo um instrumento importante na avaliação e 

autoavaliações dos alunos. 

 

 

COMO CONSTRUIR O ESPAÇO VERDE 

 

 

Orientações e procedimentos para 

a aula prática do projeto “Verde que quero 

ver”. 

Material 

 Tesoura;  

 Alicate;  

 Arame ou barbante; 

 Garrafa PET;  

 Ferramentas de jardinagem (regador, pás, enxada, ancinho); 

 Terra adubada;  

 Semente de hortaliças e plantas nativas; 

 Plaquetas com os nomes das plantas a serem semeadas. 
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Procedimento 

1. Primeiramente, de acordo com o projeto, deve-se escolher o local onde o 

espaço verde será construído. 

 Dê preferência para lugares de pouca circulação de pessoas, próximos a 

fontes de água, com presença de solo.  

 Em regiões de clima com temperaturas intensas, como o Nordeste e o 

Norte, escolha um local que fique exposto à luz do sol durante parte do 

dia. Nessas regiões o sombreamento é 

importante. A alta taxa de iluminação 

solar e as temperaturas elevadas 

podem prejudicar a geminação e 

desenvolvimento de algumas plantas. 

 Junto aos alunos, planeje o tamanho 

ideal do espaço verde e a disposição 

dos canteiros e vasos.  

 Em locais sem solo exposto, ou seja, 

concretizados, o plantio pode ser feito 

em diversos vasos.  

 

2. Construindo os vasos e canteiros 

 Utilize garrafas pets como vasos para as plantas. 

 Faça furos grandes em cada uma das saliências do fundo da garrafa, 

com a tesoura. Em seguida, corte um retângulo na lateral da garrafa. Se 

necessário utilize o alicate para cortar um pedaço de 50 cm de arame. 

Passe o arame ou barbante pelos furos e faça uns nós nas pontas, 

conforme a figura 2.  

 Os canteiros podem ser feitos com outras garrafas ou baldes. Para 

plantas com raízes profundas, escolha recipientes maiores. 

 As sementes das espécies nativas podem ser plantadas em 

sementeiras, embalagens de ovos, copos descartáveis pequenos ou 

sacos. Escolha recipientes pequenos. Posteriormente, as plantas devem 

ser transplantadas. 
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Figura 4: Esquema de garrafa PET utilizada como vaso. Fonte: 
http://www.ecoloja.com.br/UserFiles/Image/vasopet.JPG. 

 

 Preencha os vasos e canteiros com solo adubado. 

 Faça a semeadura das sementes, conforme as especificações de cada 

uma. Este é um momento propício para consultar o livreto elaborado 

pelos alunos. 

 

 

Figura 5: Garrafa PET utilizada como vaso. Fonte: autoria própria. 

 

 Confeccione plaquetas de identificação das espécies plantadas. 

 Para incentivar o trabalho em grupo, divida as tarefas acima, conforme 

mostram a figura 6 e a tabela 2.  

Tabela 2: Divisão de atividades por grupo. 
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GRUPO ATIVIDADES 

Grupo 1 Confecção das plaquetas de identificação e preparo dos copinhos 
descartáveis 

Grupo 2 Preparação do solo  

Grupo 3 Separação das sementes e encher os copinhos com o solo 

Grupo 4 Semeadura 

Grupo 5 Arrumação dos canteiros e identificação das espécies 

Grupo 6 Regar os canteiros 

 

 

A EXECUÇÃO DO PROJETO “VERDE QUE QUERO VER” 

 

 

 Com a leitura deste material didático pode ter surgido um importante 

questionamento: “esse projeto já foi executado?”. A resposta é “sim”. Esta 

seção foi idealizada com a finalidade de exemplificar e ilustrar, brevemente, 

como foram realizadas as execuções desse projeto. 

Procurando atingir os objetivos propostos em nossa pesquisa de 

mestrado profissionalizante, um espaço verde composto por uma horta escolar 

e um viveiro educador de plantas nativas do bioma Caatinga, foi construído e 

implementado na Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima. Ele foi utilizado 

como ferramenta de ação de práticas da Educação Ambiental, por meio de 

projeto da disciplina de Ciências. No viveiro foram plantadas espécies nativas 

da Caatinga, por ser uma das vegetações presentes no município de São 

Gonçalo do Amarante (RN). Nessa região, a Caatinga é muito devastada e 

pouco estudada. 

Em 2015, os gestores e coordenadores da escola foram procurados para 

que os professores fossem informados quanto ao projeto, que recebeu o nome 

de “Verde que quero ver”. Depois da apresentação do projeto aos funcionários 

da escola, a mobilização dos alunos foi a etapa seguinte. Foram mobilizados, 

com a apresentação do tema a ser trabalhado, os alunos de uma turma do 

sétimo ano do turno matutino do ano de 2015.  
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O trabalho nessa turma foi desenvolvido como um teste piloto para a 

implementação posterior em outra turma da mesma escola e nível. Vale 

destacar que o desenvolvimento do projeto nessa turma de 2015 e os 

resultados obtidos foram apresentados no IV Congresso Nacional de Educação 

Ambiental com o relato dessa experiência, sob o título “Implementação de 

espaço verde no ambiente escolar como estratégia de Educação Ambiental” 

(BATISTA; BARROSO, 2016).   

Em 2016, escolhemos uma turma para o desenvolvimento do projeto, 

que foi a turma do 7º ano “A” do turno matutino, onde a mestranda foi também 

a professora. Essa turma era composta por quarenta e cinco alunos, sendo 

vinte e dois do sexo feminino e vinte e três do sexo masculino. Todos eles 

eram residentes dos bairros Jardins ou Guajirú (São Gonçalo do Amarante/ 

RN), que são bairros vizinhos. Esses alunos cumpriram as etapas do projeto 

executando atividades planejadas de pesquisa, prática de cultivo, cuidados 

com o solo, germinação, manejo de mudas.  

A figura 6 mostra os alunos da turma do 7º ano A de 2016 durante a aula 

prática de construção do espaço verde. Nela, os alunos realizando as diversas 

atividades referentes à construção do espaço verde. 

 

Figura 6: Exemplo de aula prática. Alunos realizando atividades referentes à construção 
do espaço verde. Fonte: autoria própria. 
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 A figura 7A mostra o espaço verde recém-construído em um pequeno 

local da escola, logo após a aula prática. A figura 7B revela como ficou o 

mesmo espaço verde dois meses após a sua construção.  

 
Figura 7: A - Espaço verde recém-construído em um pequeno local da escola. B - Espaço verde 
dois meses após a sua construção. Fonte: autoria própria. 

 

O projeto “Verde que quero ver”, aplicado em uma escola pública do 

município de São Gonçalo do Amarante (RN), ajudou a relacionar o 

conhecimento científico com a realidade dos alunos. É um projeto de execução 

viável em qualquer outro espaço escolar. Valoriza o diálogo e o contexto dos 

discentes.  O que vai de encontro com o disposto por Freire (2016), quando ele 

sugere discutir com os alunos a realidade concreta associada ao conteúdo da 

disciplina ensinada. 

 

 

ALGUNS RESULTADOS POSITIVOS REFERENTES À EXECUÇÃO DO 
PROJETO “VERDE QUE QUERO VER”. 

 

 

Relatamos aqui, analisados, alguns dos principais resultados positivos 

obtidos a partir das experiências vivenciadas em 2015 e 2016 com a aplicação 

do projeto “Verde que quero ver” na Escola Municipal Maria de Lourdes de 

Lima, no município de São Gonçalo do Amarante (RN) (figura 8). Esses 

resultados foram analisados em uma pesquisa de mestrado profissionalizante.  
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Figura 8: Localização e limites do município de São Gonçalo do Amarante – RN. Fontes: IBGE 
(2010) e Google (2016)/ Elaboração cartográfica de Ivaniza S. Batista e Ivanira S. Batista 
(2017). 

 

 Cooperação e iniciativa. 

 

Para Oliveira (2006), a importância ao abordar o trabalho com projetos 

na construção do conhecimento escolar, está no que essa metodologia valoriza 

uma prática pedagógica que estimula a iniciativa dos alunos através da 

pesquisa. Além disso, desenvolve o respeito às diferenças devido à 

necessidade do trabalho em equipe, incentiva o desenvolvimento do saber 

ouvir e expressar-se, o falar em público e o pensamento crítico autônomo. Em 

todas as etapas das aplicações do projeto em 2015 e 2016, foram constatadas 

essas características. Esse foi um claro exemplo da flexibilidade do trabalho 

com projetos, que permite planejar e reajustar as ações de acordo com as 

necessidades. 

Nas duas experiências de aplicação do projeto “Verde que quero ver” os 

alunos trabalharam em equipes, cooperando na realização das atividades 

propostas e contando com as orientações da professora. Esses foram 
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exemplos da importância das atividades grupais, mostrando uma 

responsabilidade compartilhada entre professora e alunos. Uma das 

implicações do exercício da cidadania é participar interferindo criativamente na 

construção da sociedade, e também na noção de liberdade e de 

responsabilidade compartilhadas (BARBOSA; JÓFILI, 2004). 

Os alunos mostraram iniciativa nos seguintes exemplos: quando 

trouxeram, sem a professora solicitar, as várias ferramentas para o trabalho. 

Dois alunos contribuíram com conhecimentos sobre a qualidade do solo, 

notaram problemas ambientais e propuseram soluções, sem a interferência da 

professora. Isso pode também ser verificado através das respostas dos 

questionários. Mais uma vez, o trabalho em equipe uniu a turma em torno dos 

problemas e juntos buscaram as soluções. 

Os resultados obtidos vão de encontro ao que foi apresentado por 

Lemos e Maranhão: “o simples ato de plantar e cuidar do que foi plantado, 

desde que devidamente conduzido, pode despertar sentimentos de 

solidariedade, ética, coletividade e responsabilidade socioambiental.” (LEMOS; 

MARANHÃO, 2008, p. 37). 

 

 Interesse e participação dos alunos. 

 

Em 2015, na turma do 7º ano “B”, ao verificar as respostas nos 

questionários, elas revelaram que o nível de interesse dos alunos pelos 

assuntos relacionados ao meio ambiente é alto. 

Em 2016, trabalhando na turma do 7º ano “A”, na mesma escola que a 

turma anterior, os alunos também mostraram amplo interesse no 

desenvolvimento do projeto, sempre abordando a professora dentro e fora da 

sala de aula, com materiais para ajudar na construção ou com curiosidade 

sobre o projeto e seus resultados.  

Quando perguntados sobre as atividades de planejamento e construção 

do espaço verde, se elas despertaram o interesse pela preservação do meio 

ambiente (figura 17), 94% responderam “sim” e os demais 6% responderam 
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“parcialmente”. Esse é um dos principais resultados positivos, pois se julga que 

tais atividades motivaram os alunos a aprenderem sobre educação ambiental. 

Afinal, a motivação gerada por essas atividades fez despertar o interesse sobre 

esse assunto.  

Parece ser indiscutível a importância que a motivação deve assumir 
na educação em geral. O ensino pautado somente nas ideias, no 
abstrato e, sobretudo, na fragmentação do conhecimento tem 
contribuído para um desânimo, uma indiferença e um desprezo em 
relação ao conhecimento (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p.140). 

 

Logo, esse interesse pode levar às ações concretas como a participação 

dos sujeitos. Pode promover consideravelmente as chances deles buscarem 

soluções para os problemas, que em muitas vezes são descobertos e 

apresentados por eles. 

 

 Reconhecimento dos benefícios do projeto. 

 

Os alunos apontaram que o projeto da horta e viveiro trouxe benefícios, 

que foram: a produção da alimentação (para a merenda escolar) e a melhoria 

do meio ambiente (arborização, produção de oxigênio, usos medicinais das 

plantas do viveiro). Houve outros benefícios citados com menor frequência, 

como: aprender a plantar; compreender o conteúdo sobre o reino das plantas; 

cooperação entre os alunos. “O que transforma uma estrutura simples, utilizada 

cotidianamente de forma despercebida, em uma estrutura cheia de significados 

e aprendizados, é a qualidade das relações que se mantém com ela e dentro 

dela” (LEMOS; MARANHÃO, 2008). 

 

 Valorização do contexto. 

 

A Atividade II (chamada de “conhecendo o seu lugar no mundo” nesta 

cartilha) proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer o ambiente com 

a realidade do local onde eles vivem. Assim como, possibilitou a reflexão sobre 

esse contexto social, através de questões sobre os benefícios, os motivos de 

suas escolhas ou as soluções dos problemas. Pois, esse tipo de exercício do 
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pensamento permite uma nova visão sobre a realidade e a atuação dos 

componentes desta. Desperta um sentimento de integração e pertencimento, 

que de acordo com Silveira e Alves (2008), é muito importante nos trabalhos 

em Educação Ambiental, pois essa realidade diz respeito à comunidade em 

que o sujeito vive, podendo ser retratada pela fotografia.  

Esse pertencimento imprime no sujeito a sensação de organicidade 
fundamental para que haja uma percepção da dimensão dos 
problemas socioambientais. Assim sendo, é possível que esse 
pertencimento estenda-se da comunidade local para a comunidade 
global e, desse modo, revele ao sujeito a importância do pensar 
global e agir local para contribuir no processo de transformação social 
(SILVEIRA; ALVES, 2008, p. 144). 

 

Verificamos que as atividades desenvolvidas durante a execução do 

projeto “Verde que quero ver” contribuíram para que os alunos pudessem 

conhecer melhor o ambiente do bairro em que residem. Destacam-se aqui, as 

atividades realizadas durante as aulas. Elas tiveram como um dos objetivos 

conhecer ou reconhecer a realidade da comunidade escolar. Foram elas: 

comparar ambiente degradado do bairro com ambiente preservado; as aulas 

expositivas sobre o bioma Caatinga e a diversidade dos grupos vegetais; as 

discussões sobre a qualidade de vida dos moradores do bairro no qual está 

situado a comunidade escolar.   

A partir das respostas fornecidas aos questionários, julgamos que a 

realização das atividades do projeto “Verde que quero ver” gerou a 

oportunidade para os alunos observarem e conhecerem seu meio ambiente, o 

lugar onde vivem. Promoveu a reflexão dos estudantes sobre suas condições 

reais e, com base nesse processo, incentivou-os a serem capazes de 

proporem ações diante dos problemas estudados, em busca de soluções 

(SANTOS; JACOBI, 2011). 

 

 Apropriação do conhecimento pelo aluno. 

 

Durante a culminância, foram formados grupos para apresentarem 

temas e atividades que trabalharam durante o projeto. As apresentações dos 

grupos foram muito positivas, demonstraram conhecimento e criatividade. Os 
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alunos e a professora decoraram a sala de aula, com presença de muitas 

plantas, algumas retiradas do espaço verde construído por eles. Eles 

expuseram os seus temas oralmente, utilizando maquetes e exemplos 

concretos para ilustrá-los. Os materiais produzidos e a propriedade com a qual 

trataram os temas na exposição oral evidenciaram uma apropriação do 

conhecimento por parte dos alunos. Isso corrobora com o exposto por Mezzari, 

Frota e Martins (2011): 

Portanto, cabe ressaltar que a apropriação do conhecimento somente 
ocorre quando o aluno é capaz de relacionar a teoria com suas 
práticas diárias e essa relação é possível quando a escola trabalha 
com projetos e atividades que normalmente culminam em feiras, 
mostras ou outros eventos de socialização (MEZZARI; FROTA; 
MARTINS, 2011, p. 114). 

 

 Conhecer melhor o bioma Caatinga. 

 

Nascimento (2015) relata que: “sabemos que o bioma Caatinga é o mais 

habitado em relação aos outros ecossistemas do país e possui problemas 

socioambientais gravíssimos”. Devido a esses dois fatores, é importante 

conhecer melhor esse bioma, para podermos atuar em sua preservação, 

pautada na sustentabilidade. Assim, 51% dos discentes assinalaram que o 

projeto ajudou a conhecer melhor o bioma Caatinga. 36% marcaram que 

ajudou parcialmente e outros 13% responderam que não ajudou. Esse 

resultado também foi positivo com relação ao cumprimento de um dos objetivos 

do projeto, o de possibilitar o conhecimento sobre o bioma Caatinga. 

Lembramos que, para que tenhamos a esperança de um bioma possa ser 

preservado, é necessário que o ser humano conheça a realidade que o envolve 

e os meios sustentáveis para prover esse processo de preservação que são 

transmitidos através da Educação Ambiental (NASCIMENTO, 2015).  

A Educação Ambiental e a Sustentabilidade geram uma perspectiva 
de sobrevivência do semiárido, do humano, da biodiversidade que 
nele habitam; uma possibilidade de deixar para as futuras gerações 
um cenário de um bioma ímpar, exótico, resiliente e de um 
biopotencial ainda oculto para o mundo (NASCIMENTO, 2015, p. 19). 
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Portanto, os maiores benefícios alcançados nessas duas experiências 

de implementação das atividades do projeto “Verde que quero ver” foram: 

proporcionar o conhecimento mais amplo sobre o ambiente da comunidade 

escolar; estimular a participação dos alunos em projetos ambientais, o trabalho 

em grupo e a criatividade; aprofundar ou aplicar os conhecimentos das 

disciplinas escolares e conhecer melhor o bioma Caatinga e a importância das 

plantas.   

Além disso, o interesse pela preservação do ambiente de Caatinga em 

área reconhecidamente degradada pelo homem foi estimulado principalmente 

pela produção e doação de mudas de espécies nativas. Lembrando que o 

projeto aqui apresentado pode ser adaptado para o trabalho com outros biomas 

e ecossistemas. 
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APÊNDICE A 

 

 

Questionário de sondagem 

Este questionário visa o levantamento do perfil da turma, da percepção 
ambiental e da expectativa sobre a implementação do projeto “Verde que quero 
ver”. Com ele o professor terá uma visão sobre os possíveis resultados do 
trabalho com o projeto. 

Os dados que serão fornecidos poderão constituir uma importante fonte 
de informação e conhecimento, com potencial para serem divulgados em 
eventos ou publicações científicas. 

QUESTIONÁRIO 
 

Identificação 
 
Nome:_____________________________________ Idade:___ Sexo: F( ) M( ) 
Endereço: ______________________________________________________ 
Há quanto tempo estuda nessa escola?__________ 
 
Perguntas 
 
1. Qual o seu nível de interesse pelos assuntos relacionados ao meio 
ambiente? 

A) Muito interessado 
B) Razoavelmente interessado 
C) Pouco interessado                     
D) Nenhum interesse                     
E) Não sei 

2. Qual o seu nível de satisfação com o desenvolvimento desse tipo de 
atividade? 
A) Muito satisfeito 
B) Razoavelmente satisfeito 
C) Pouco satisfeito                     
D) Não satisfeito                     
E) Não sei 
 
3. O quanto você se sente responsável pela implantação da horta e do viveiro? 
A) Muito responsável 
B) Razoavelmente responsável 
C) Pouco responsável                   
D) Não me sinto responsável                     
E) Não sei 
 
4. Você considera os recursos naturais do ambiente de seu bairro: 
A) Muito preservados 
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B) Razoavelmente preservados 
C) Pouco preservados                   
D) Não há preservação desses recursos                      
E) Não sei 
 
5. O quanto você conhece o ambiente natural e social do seu bairro? 
A) Conheço muito bem. 
B) Conheço razoavelmente bem. 
C) Conheço pouco.                   
D) Não conheço.                      
E) Não sei. 
 
6. Em sua opinião, a construção de uma horta escolar e de um viveiro 
educador trará algum benefício? Comente. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7. Qual a sua expectativa, em relação ao projeto? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8. As plantas da horta serão utilizadas na alimentação (merenda escolar). Mas, 
qual(is) será(ão) os benefício(s) das plantas produzidas no viveiro educador 
(que serão doadas)? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9. Na escola onde você estuda há alguma ação de educação ambiental? 
Comente. 
(  )Sim       (  )Não 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
10. Qual a diferença entre a horta e o viveiro de plantas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

11.  O que você sabe sobre a Caatinga? Comente. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

Questionário de avaliação 

Este segundo questionário tem como objetivo fazer parte da avaliação 
geral do projeto. Nele, as informações expectativas obtidas no primeiro 
questionário podem ser confirmadas ou anuladas. 

Ele fornecerá uma visão geral e conclusiva, constituindo um instrumento 
importante na avaliação e autoavaliações dos alunos.  

 
QUESTIONÁRIO 

 
Identificação: 
 
Nome:_______________________________________Sexo: F(  ) M (  ) Idade:_____ 
 
Avaliação geral das atividades: 
 
1. As atividades desenvolvidas durante a execução do projeto “Verde Que Quero Ver” 
serviram para: 

Característica Sim Parcialmente Não 

Conhecer melhor o ambiente do bairro em que você 
mora? 

   

Estimular a sua participação em projetos ambientais?    

Estimular o trabalho em grupo?    

Aprofundar ou aplicar os conhecimentos das disciplinas 
escolares? 

   

Conhecer melhor o bioma Caatinga?    

Compreender a importância das plantas?    

Relacionar o conhecimento escolar com seu cotidiano?    

Estimular sua criatividade?    

 
Avaliação do espaço verde 
 
2. Sobre as atividades de planejamento e construção do espaço verde marque a sua 
resposta para cada pergunta. 

Parâmetro Sim Parcialmente Não 

Promovem a cooperação entre os alunos?    

Promovem a satisfação pessoal na participação das 
atividades? 

   

Despertam o interesse pela preservação do meio 
ambiente? 

   

Oportunizam a utilização dos seus conhecimentos 
cotidianos? 

   

Despertam o interesse em plantar em outros locais, fora 
da escola? 

   

Tem interesse em participar dar continuidade ao projeto 
no próximo ano? 
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Auto Avaliação 
 
3.  Reflita sobre sua atuação durante a aplicação do projeto. 

Pergunta Muito Razoavelmente Pouco Nada Não 
sei 

O quanto você se interessa pelos 
assuntos relacionados ao meio 
ambiente? 

     

O quanto você conhece o ambiente 
natural e social de seu bairro? 

     

O quanto você se empenhou nas 
atividades do projeto? 

     

O quanto você julga ter aprendido 
com as atividades do projeto? 

     

 
Considerações finais  
 
4. A execução do projeto “Verde Que Quero Ver” trouxe algum benefício? Comente. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
5. O que pode ser melhorado? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 

FICHA DESCRITIVA DA PLANTA Nº __  

Identificação 

Nome popular: 

Nome científico: 

Aparência 

  

 

 

 

 

 

 

Descrição 

Tempo de germinação: 

Época de plantio: 

Utilidades e curiosidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto da planta 

Grupo:___
_ 
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APÊNDICE D 

 

 

Conhecendo o seu lugar no mundo 

Nome:_______________________________ 

Nome:_______________________________ 

Instruções: 

 Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam bem 

preservado. Em seguida, respondas as questões abaixo sobre esta 

fotografia. 

 Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam está degradado. 

Em seguida, respondas as questões abaixo sobre esta fotografia. 

 Envie as fotos por meio eletrônico (email ou redes sociais) para o 

professor ou as entregue impressas. 

 Data de entrega: __/__/__ 

Questões: 

1.  Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam bem 

preservado. 

a- Por que vocês acham esse ambiente bem preservado? 

b- Quais os principais elementos naturais presentes no ambiente? 

c- Quais benefícios um ambiente assim pode gerar para a população 

local? 

2. Fotografe um ambiente do seu bairro que vocês julgam está degradado. 

a- Por que vocês acham esse ambiente degradado? 

b- O que causa a degradação do ambiente fotografado? 

c- Como essa degradação poderia ser evitada? 

 


