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Introdução

A problemática ambiental é uma das principais 
preocupações da sociedade moderna, desencadeando 
uma série de iniciativas no sentido de reverter a 
situação atual de conseqüências danosas à vida na terra. 
Uma dessas iniciativas é a Educação Ambiental que as 
instituições de educação básica estão procurando 
implementar na busca da formação de cidadãos 
conscientes e comprometidos com as principais 
preocupações da sociedade [1]. 

Um viveiro de plantas nativas, ornamentais e
frutíferas e uma horta escolar têm como foco principal 
integrar as várias fontes e recursos de aprendizagem, no
dia a dia da escola gerando fonte de observação e 
pesquisa exigindo uma reflexão diária por parte dos 
educadores e educandos envolvidos. A questão 
ambiental auxilia para conscientizar o homem sobre seu 
papel como elemento central dos processos sócio-
ambientais emergentes, o agente que transforma e é 
transformado e herdeiro de suas ações [2]. A educação 
ambiental faz parte do currículo de muitas escolas de 
educação infantil e fundamental, mas, na prática, os 
professores ainda têm dificuldades em lidar com esses 
temas [3].

A educação integral estabelece uma ação estratégica 
para garantir a atenção e o desenvolvimento integral às 
crianças, aos adolescentes e jovens, que vivem uma 
atualidade marcada por fortes transformações e forte 
cobrança de acesso à informação, nas relações sociais 
entre diferentes gerações e culturas, nas formas de 
comunicação, na maior exposição aos efeitos das 
mudanças em nível local, regional e internacional. Ela
se dará por meio da ampliação de tempos, espaços e
oportunidades educativas que qualifiquem o processo 
educacional e melhorem o aprendizado dos alunos [4].

O programa Mais Educação tem o objetivo de 
contribuir na educação integral através de atividades 

desenvolvidas nas escolas relacionadas à educação 
ambiental, ética e cidadania. Este programa é 
interministerial, do qual fazem parte os Ministérios da 
Educação, do desenvolvimento Social e Combate a 
Fome, Ciência e Tecnologia, Esporte, Meio Ambiente, 
Cultura e a Secretaria Nacional da Juventude. 

Este trabalho tem como objetivo construir um 
viveiro de espécies nativas, ornamentais e frutíferas e 
uma horta em uma escola com o intuito de promover a 
educação ambiental à comunidade escolar estimulando-
o para um protagonismo e sensibilidade ambiental 
despertando um olhar diferenciado para a natureza.

Material e métodos

O trabalho está sendo desenvolvido na Escola 
Estadual Antônio Souto Filho, no município de Olinda, 
a qual faz parte do Programa Mais Educação. Nesta 
escola também são desenvolvidas outras atividades 
como ética e cidadania, lazer, música e inclusão digital, 
as atividades são oferecidas para os alunos da 1ª série 
até o ensino médio.

A Educação ambiental está sendo desenvolvida 
através construção e vivência de um viveiro de espécies 
nativas, ornamentais e frutíferas e uma horta. A 
atividade Teve seu início em maio de 2009, constando 
de duas etapas:

1. Conhecimento da área de atuação
Foi realizada na escola uma divulgação da idéia para 

mobilizar pessoas interessadas em participar das 
oficinas.

Os temas abordados nas aulas são relacionados ao 
meio ambiente: água, ecossistema, morfologia e 
fisiologia das plantas e a importância das plantas para o 
meio ambiente. As aulas são realizadas quatro vezes 
por semana, sendo três turmas à tarde com os alunos 
que estudam pela manhã e a outra turma pela manhã 



com os alunos que estudam à tarde. O público são 
alunos de séries e idades variadas.

2. As aulas práticas
As aulas práticas acontecem em três espaços: 

Viveiro de espécies nativas, ornamentais e frutíferas; 
Horta e sementeira.

Foi reservada uma área para a instalação do viveiro 
e produção de mudas nativas, ornamentais e frutíferas. 
Estas mudas são produzidas a partir de sementes que 
são trazidas pelos alunos e outras através de estacas de 
plantas já existentes na escola. Os recipientes utilizados 
são copos descartáveis, que são coletados na própria 
escola, em igrejas e nas ruas. Para a horta foram 
construídos 8 canteiros de 1x4 m cada um, onde são 
plantadas as hortaliças que são semeadas diretamente
nos canteiros e em sementeira, sendo posteriormente 
transplantadas. A sementeira é usada para as espécies 
que exigem maiores cuidados. Para sua construção 
foram usadas cadeiras velhas, arames e sombrite. 

O substrato dos canteiros consiste de  uma mistura 
de areia areno argiloso e esterco, para os copos 
descartáveis e bandejas utilizou-se o solo que existe 
numa área da escola que é rica em matéria orgânica.

Até o momento presente, no viveiro já existem bem 
formadas mudas de pitomba (Talisia esculenta), 
graviola (Annona muricata), acerola (Malpighia 
emarginata), pau-brasil (Caesalpinia echinata), pingo-
de-ouro (Duranta repens aurea), ixora (Ixora 
coccinea) e na horta se produz alface, beterraba, couve-
folha , repolho, pimentão e coentro. 

As mudas produzidas no viveiro serão usadas no 
paisagismo e arborização da escola e também na 
comunidade. A produção da horta será destinada para a 
merenda escolar e poderá ser distribuída para os 
participantes ativos na horta. 

Resultados e discussão

O projeto ainda está em andamento, mas já se 
observa mudanças no comportamento dos alunos, que 
no início da construção do viveiro e da horta, não 
demonstravam admiração pela natureza. Chegando a 
criticar a iniciativa da escola, sendo comprovado por 
depoimentos dos alunos que chegaram a comentar: 
“não sei para que isso na escola”, em uma das aulas 
práticas de propagação vegetativa por estacas de pingo 
de ouro pode-se observar dois comportamentos bem 
distintos – alguns alunos envolvidos e bem interessados 
em conhecer este tipo de propagação e outros que 
zombavam dos que estavam trabalhando. Durante o 
tempo de enraizamento das estacas, as folhas murcham
para depois se recuperar e se adaptarem ao novo 
ambiente, o que mais se ouvia era que as plantas 
estavam morrendo, foi difícil fazê-los compreenderem 
que isto era natural, os alunos que entenderam 
passavam para os demais. Depois de um mês as estacas 
já começaram a emitir novas folhas e todos os dias os 
alunos querem levar estas mudas para suas residências. 

Além da capacitação e educação ambiental gerada 
pelo viveiro e horta na escola pôde-se perceber uma 
notável melhoria do desempenho dos alunos do ensino 
regular, uma visão mais ampla do meio ambiente, 

estimulou o plantio em suas casas e uma maior 
interação entre escola e comunidade.

A prática do planejamento do viveiro além da horta 
possibilitou ao estudante universitário praticar os 
conteúdos adquiridos durante o seu curso superior.

É importante ressaltar o valor de promover 
iniciativas que transcendam o ambiente escolar, 
atingindo os pais e a comunidade na qual a escola está 
inserida, pois este é o caminho para potencializar as 
informações e atividades relacionadas à educação 
ambiental na escola. Nesse contexto um fator que deve 
ser considerado é a inserção da Universidade junto às 
comunidades, uma vez que o papel fundamental dessa é 
o ensino, pesquisa e extensão. 

Com base nos dados já levantados observa-se a 
relevante importância da educação ambiental como um 
instrumento de melhoria da qualidade do ensino 
regular. Como diz [5] faz-se necessária a implantação 
de políticas públicas que primem por uma 
transformação do sistema educacional brasileiro, 
criando melhores condições nas escolas para permitir o 
acesso aos conjuntos de conhecimento e melhor 
aproveitamento e desenvolvimento.
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Figura I –  Alunos e professores fazendo as covas dos canteiros – Horta Escolar

Figura II –  Alunos e professores semeando nas covas Horta Escolar


