
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA EM TAPES 

CURSO DE BACHARELADO EM GESTÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

RAQUEL SILVEIRA SERPA 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS EM ESCOLA 

MUNICIPAL DE TAPES (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPES 

2022 

 

  



 

RAQUEL SILVEIRA SERPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS EM ESCOLA 

MUNICIPAL DE TAPES (RS) 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial de 
obtenção do título de Bacharel em Gestão 
Ambiental na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Gabriela Silva Dias 

 

 

 

 

 

 

TAPES 

2022 

  



 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

S486p         Serpa, Raquel Silveira. 

 

                         Práticas de educação ambiental desenvolvidas em escola municipal de    

                   Tapes (RS) / Raquel Silveira Serpa. - Tapes, 2022.  

 

                         24 p.; il.    

 

                          Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade Estadual   

                     do Rio Grande do Sul, Curso de Graduação em Bacharelado em Gestão   

                     Ambiental, Unidade em Tapes, 2022.  

 

                            Orientadora: Profa. Dra. Gabriela Silva Dias.  

 

1. Educação ambiental. 2. Prática ambiental. 3. Consciência 

                     Ambiental escolar. I Dias, Gabriela Silva. II. Título. 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Lucy Anne Rodrigues de Oliveira – CRB10/1545 

 

 

 

  



 

 
RAQUEL SILVEIRA SERPA 

 

 

 

PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS EM ESCOLA 

MUNICIPAL DE TAPES (RS) 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
apresentado como requisito parcial de 
obtenção do título de Bacharel em Gestão 
Ambiental na Universidade Estadual do 
Rio Grande do Sul. 
 
Orientadora: Profª. Drª. Gabriela Silva Dias 
 
Aprovada em:     /      /       
 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_________________________________________________ 

Orientadora: Profª. Drª. Gabriela Silva Dias 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

_________________________________________________ 

Profª. Drª. Danni Maisa da Silva 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

_________________________________________________ 

Profª. Esp. Odete Ruszkowski Pereira 
Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico a Deus, e a minha família. A Deus, por ser a minha 

fortaleza, em todas as horas difíceis. A minha família, pelo apoio 

e compreensão em todos os momentos que fiquei ausente. Ao 

meu amado marido Oséas, que sempre me incentivou e 

colaborou da melhor forma possível para que eu chegasse até 

ao final deste curso. 

À minha maravilhosa mãe D. Nara e ao meu querido pai Sr. 

Vorni, que sempre fizeram de tudo para me ajudar tanto nas 

tarefas da casa, como nos cuidados com as crianças.  

Aos meus amados filhos, Victor, Lavinia e Davi, que ficaram sem 

a minha presença muitas noites nestes cinco anos de curso, mas 

foram carinhosos e compreensivos. 

  



 

RESUMO 
 
Este trabalho apresenta práticas pedagógicas relacionadas à educação ambiental, em 
especial ao cultivo de hortaliças, em uma escola municipal no município de Tapes/RS, 
com alunos do ensino fundamental dos anos finais (6º ao 9º ano) no primeiro semestre 
do ano de 2022. Foram realizadas aulas teóricas com palestras dialógicas, vídeos e 
questionários, onde os alunos e a professora puderam trocar informações contribuindo 
para o processo de ensino-aprendizagem. O próximo passo foram as aulas práticas, 
com a construção das sementeiras e atividades manuais na terra, como revolvimento 
do solo, construção dos canteiros, semeadura e plantação das mudas, adubação e 
cuidados no crescimento das plantas. Embora, ainda esteja longe de se fazer cumprir 
a lei 9.795 no que se refere a educação ambiental, pois acabam delegando somente 
ao professor de ciências da natureza esse assunto, que apesar de estar na legislação 
que deve ser trabalhada interdisciplinarmente, isso não acontece, mas tenta-se buscar 
alternativas viáveis para que o assunto seja trabalhado da melhor forma na escola 
municipal de Tapes. As atividades foram bem desenvolvidas, apesar do curto tempo 
de cultivo das hortaliças, os alunos conseguiram aprender algumas atividades 
manuais, puderam ter o contato manual com a terra e com as plantas, o que facilitou 
para que adquirissem um conhecimento reflexivo ligando o que aprenderam na teoria 
com as atividades práticas.  
 
Palavras-chave: educação ambiental; horta escolar; meio ambiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ABSTRACT 
 

This work presents pedagogical practices related to environmental education, 
especially the cultivation of vegetables, in a municipal school in the municipality of 
Tapes/RS, with elementary school students from the final years (6th to 9th grade) in 
the first semester of the year 2022. Theoretical classes were held with dialogic lectures, 
videos and questionnaires, where the students and the teacher could exchange 
information contributing to the teaching-learning process. The next step was practical 
classes, with the construction of seedbeds and manual activities on the land, such as 
soil turning, construction of beds, sowing and planting the seedlings, fertilization and 
care in the growth of plants. Although, it is still far from enforcing law 9,795 with regard 
to environmental education, as they end up delegating this subject only to the natural 
science teacher, which despite being in the legislation that must be worked in an 
interdisciplinary way, this does not happen, but we try to look for viable alternatives so 
that the subject is worked in the best way in the municipal school of Tapes. The 
activities were well developed, despite the short time of growing the vegetables, the 
students were able to learn some manual activities, they were able to have manual 
contact with the earth and plants, which made it easier for them to acquire a reflective 
knowledge linking what they learned in the theory with practical activities. 
 
KEYWORDS: environmental education; school garden; environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atividades pedagógicas que envolvam o meio ambiente são necessárias diante 

do desperdício de recursos naturais que o homem vem realizando. Portanto, houve a 

ideia de se trabalhar o tema “Práticas de educação ambiental em escola municipal de 

Tapes”, no primeiro semestre de 2022. 

Como professora da rede municipal de Tapes/RS desde 2019, atuando nos 

anos finais do ensino fundamental, entende-se a importância de trabalhar educação 

ambiental (EA) com atividades práticas que envolvam o meio ambiente. Contrário da 

proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Ministério da Educação Brasil, 

2018), que dá pouco destaque para a EA. 

A justificativa para este trabalho foi incentivar atividades manuais com a terra e 

de responsabilidade ambiental para que os alunos despertem o interesse pelas 

questões do meio ambiente, tornando-se cidadãos críticos, mas também conscientes 

e participativos nas práticas cidadãs. A questão a ser respondida é: as atividades 

práticas de educação ambiental na escola, farão os alunos terem mais interesse pelas 

causas ambientais?  

Com este Trabalho de Conclusão de Curso, pretende-se refletir sobre a 

relevância de práticas ambientais na escola, para construção do cidadão. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Promover a educação ambiental sustentável nas séries finais do ensino 

fundamental em uma escola municipal em Tapes. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A) Construir uma horta com os alunos; 

B) Observar nas plantas o processo de desenvolvimento; 

C) Despertar nos alunos o uso sustentável dos recursos naturais. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para Sorrentino e Trajber (2007, p. 20), a Conferência Intergovernamental de 

educação ambiental de Tbilisi, em 1977, foi o ponto de partida de um programa 

internacional de educação ambiental, organizado pela UNESCO e pelo Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNIMA). De onde saíram as definições, os 

objetivos, os princípios e as estratégias para a educação ambiental que até hoje são 

adotados em todo o mundo. Outros documentos internacionais orientam as ações da 

educação ambiental, como o Manifesto pela Vida e a Carta da Terra, que constituem 

a base de princípios para os processos da Agenda 21. Para Órgão Gestor da Política 

Nacional de Educação Ambiental (OG), tem extrema relevância o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

elaborado pela sociedade civil planetária, em 1992, durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Que se apresenta com 

caráter crítico, político e emancipatório da educação ambiental, onde deixa de ser um 

ideário desenvolvimentista para a noção de sociedades sustentáveis, a partir de 

princípios democráticos de educação popular e gestão ambiental. Depois de anos, as 

Nações Unidas e a UNESCO tiveram a iniciativa de implementar a Década da 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014), cuja instituição 

representa um marco para a (EA), pois reconhece seu papel no enfrentamento da 

problemática socioambiental não deixando de lado a sustentabilidade ambiental a 

partir da educação.  

Passaram-se décadas, para que as questões ambientais discutidas apenas em 

pequenos grupos ambientalistas tomassem uma proporção global como as grandes 

conferências mundiais. Até lá foram inúmeras tentativas frustradas, pois os grandes 

líderes mundiais não queriam ouvir, temendo um entrave no crescimento econômico 

de seus países. 

A (BRASIL,1999) Lei 9.795 destaca no seu 10º artigo que no ensino 

fundamental a EA deve ser aplicada de maneira interdisciplinar, em todas as 

disciplinas, evitando que se crie uma disciplina específica de EA.  

É comum se ver a EA trabalhada apenas nas aulas de ciências da natureza. 

De acordo com a lei, essa tarefa deveria ser interdisciplinar, não criando uma disciplina 
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nomeada de educação ambiental, mas que todas as disciplinas trabalhem 

interdisciplinarmente. 

Conforme Silva (2007, p.118): 
 

[..] A horta é um espaço pedagógico que, como atividade curricular, possibilita 
ao educando conhecimentos teórico e prático fundamentais para a interação 
com o seu meio de forma lúdica e prática bem como favorece ao professor 
tecer teias curriculares no fazer pedagógico, subsidiando o entrelaçar das 
áreas do conhecimento bem como fortificar o elo escola e 
comunidade.[..].São realizadas atividades como: o semeio, observação do 
processo de germinação, o replantio, colheita, produções textuais em sala e 
no espaço da horta. Essas atividades são amplamente discutidas em sala de 
aula através de debates e articulação de discussões dos conteúdos 
curriculares. 

 

Como observado em sala de aula as atividades manuais são bem aceitas pelos 

alunos, que ficam contentes em sair da sala de aula para ter uma experiência de 

campo.  

É bom lembrar, que pouco se divulga sobre um projeto de lei, nº 221 de 2015, 

 

Altera as Leis nos 9.795/99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental, para incluir como objetivo 
fundamental da educação ambiental o estímulo a ações que promovam o uso 
sustentável dos recursos naturais, além de inserir a educação ambiental 
como disciplina específica no ensino fundamental e médio, e 9.394/96, que 
fixa as diretrizes e bases da educação, para tornar a educação ambiental 
disciplina obrigatória. (BRASIL, 2015) 

 

Há posições a favor e contrárias a esse projeto de lei. A favor, porque acredita-

se que com uma disciplina específica de EA, ela chegue de fato, até a escola, pois os 

professores não estão conseguindo fazer a interdisciplinaridade. E contrárias, porque 

dá a impressão de que é só função do professor de EA educar os alunos para as 

questões de meio ambiente, há uma preocupação que essa temática tão urgente e 

necessária, fique em segundo plano, se for uma disciplina obrigatória, assim como 

acontece com outras disciplinas essenciais para o desenvolvimento humano, como 

artes, filosofia e sociologia. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), (2018, p. 19):  

 

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às 
escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, 
incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas 
contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 
global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses 
temas, destacam-se: direitos da criança e do adolescente (Lei nº 
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8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199717), educação 
ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução 
CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional (Lei nº 
11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização do 
idoso (Lei nº 10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº 
7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), 
educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-
brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 [..]. 

 

A própria BNCC não trata o tema com a devida importância que ele merece, 

quando o cita apenas uma vez em seu texto, como uma sugestão de autonomia as 

redes de ensino, que poderão optar a forma como desejam trabalhar a temática, sem 

uma direção, o que pode fazer com que algumas escolas abordem o assunto de forma 

superficial. 

No âmbito estadual temos a (RIO GRANDE DO SUL, 2020) Lei nº 15.434, que 

institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul que em 

seu capítulo terceiro traz a EA, que deve ser vista interdisciplinarmente em todos os 

segmentos da sociedade, onde estado e município devem trabalhar o tema com 

planejamentos e execução de projetos de forma conjunta, respeitando as 

peculiaridades locais e regionais. 

Segundo Kandler (2012, p. 644): 

 

A horta escolar estimula também o hábito de plantar e cultivar nos alunos e 
seus familiares, incentivando-os para a construção de hortas em suas 
residências, regularizando assim o consumo de legumes e hortaliças na 
alimentação. E o que é ainda mais importante, alimentando-se com produtos 
de qualidade e livres de agrotóxicos. Desta forma, o projeto atinge as diversas 
nuances da noção de preservação do ambiente. 

 

Segundo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), (1996, p. 32): 

 

Um dos principais objetivos da educação ambiental consiste em o ser 
humano compreender a complexa natureza do meio ambiente, resultante da 
interação de seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. Portanto, 
ela deve criar para o indivíduo e para as sociedades os meios de 
interpretação da interdependência desses diversos elementos no espaço e 
no tempo, a fim de promover uma utilização mais reflexiva e prudente dos 
recursos do universo para atender às necessidades da humanidade. 

 

Quanto mais o ser humano interage com o meio, mais ele se sente participativo 

dos processos de mudança dele. Portanto, é fundamental que esta relação seja mais 

frequente para que o indivíduo busque o seu caminho para tomar as decisões 

positivas e sustentáveis para a conservação do meio ambiente. 
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Segundo Pitanga (2021, p. 287): 

 

A EA crítica pressupõe o entendimento da crise planetária como uma 
categoria analítica irrestrita à dimensão ecológica, cujos entendimentos, 
fundados numa categoria social, permitem compreender, em profundidade, 
as externalidades que são resultantes do modelo capitalista hegemônico, 
inclusive das questões associadas com a degradação e poluição do 
ambiente. 

 

O autor faz algumas reflexões sobre artigos que trazem a mudança de 

comportamento relacionada a conscientização pois, o fato de saber, conhecer e ter 

consciência disto não muda necessariamente a atitude do ser humano, é preciso 

trabalhar o que Paulo Freire (1979) chamava de “práxis humana”, a unidade 

indissociável entre reflexão e ação, sendo o caminho mais eficaz aplicar práticas 

educativas para construir uma educação ambiental crítica. Portanto, a construção da 

horta contribui positivamente para aliar teoria e prática, onde a ação constrói 

pensamentos que levam a conscientização ambiental. 

Segundo Serpa e Sponchiado (2021, p. 61):  

 

Didaticamente, o cultivo de vegetais é uma ferramenta no desenvolvimento 
humano, pois ao promover o contato com a natureza, cria um senso de 
responsabilidade pois acompanha o plantio, sua manutenção e destino, 
compreendendo o ciclo dos vegetais. Ao trabalharem de forma conjunta, 
visualizam como que cada um contribui para o resultado, formando indivíduos 
mais empáticos e com senso de coletividade. 

 

Conforme a autora, o fato de fazer com que os alunos desenvolvam práticas 

manuais com a terra proporciona a eles um aprendizado duradouro. Mesmo que neste 

momento, não tenham a empolgação de fazer uma horta em casa, esse aprendizado 

fica com eles, a bagagem de informação acompanha-os ao longo da vida e em algum 

momento dela, eles lembrarão que para fazer uma horta precisam revolver a terra, 

fazer os canteiros, semear e transplantar as mudinhas, adubar e cuidar das plantas 

até a colheita, e colocarão em prática tudo que aprenderam na escola. 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

As atividades foram desenvolvidas numa escola municipal de ensino fundamental 

que tem cerca de 300 alunos nos seus três turnos. O público envolvido foram os 

anos finais do ensino fundamental com: 27 alunos do 6º ano, (18 meninas e 9 

meninos); 19 alunos do 7º ano, (8 meninas e 11 meninos); 25 alunos do 8º ano, (17 
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meninas e 8 meninos); 16 alunos de 9º ano, (8 meninas e 8 meninos), totalizando 87 

alunos, sendo 51 meninas e 36 meninos. 

Foram realizadas palestras com a professora, vídeos explicativos, confecção 

de sementeira com material reciclado, revolvimento de terra para fazer os canteiros 

da horta, construção dos canteiros, plantação das mudas, retirada de ervas 

indesejadas e adubação. Todas as atividades foram realizadas dentro da carga 

horária da disciplina de ciências da natureza e cada turma participou conforme o seu 

período de aula dessa disciplina. 

Como descrito no Quadro 1, foram desenvolvidas palestras, vídeos 

explicativos, confecção de sementeira com material reciclado, revolvimento de terra 

para fazer os canteiros da horta, construção dos canteiros, plantação das mudas, 

retirada de ervas indesejadas e adubação. Os trabalhos foram executados em duas 

fases, na primeira foi realizada a abordagem teórica e na segunda, a abordagem 

prática, no período de abril a maio do ano de 2022. 

 

Quadro 1- Atividades pedagógicas desenvolvidas na escola 

ATIVIDADE 
PRIMEIRA FASE 

ABRIL 
SEGUNDA FASE 

MAIO 

Palestra x  

Vídeos x  

Atividades teóricas para ler e responder x  

Confecção da sementeira  x 

Revolvimento da terra  x 

Construção dos canteiros  x 

Semeadura   x 

Plantação das mudas  x 

Adubação  x 

Retirada de ervas indesejadas  x 

Fonte: Autora (2022) 

 

O início das atividades foi através de uma abordagem teórica do assunto, com 

palestras da professora de diversas maneiras: com resgate do conhecimento prévio 

dos alunos sobre meio ambiente, com discussões abertas, com realização de 

questionários; com a utilização de televisores e projetores para a explanação do tema. 

Os assuntos abordados nas palestras foram: a importância de se cuidar do 

planeta Terra; preservação das matas nativas; recursos naturais renováveis e não 
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renováveis; a produção de alimentos saudáveis em horta, coleta seletiva, composteira 

e reciclagem.  

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os alunos foram participativos e curiosos durante as palestras.  As dúvidas 

mais frequentes foram: Como cuidar das plantas em vasos? Como fazer mudas? 

Como podar? Como cuidar das plantas na horta? Como separar os resíduos sólidos 

adequadamente?  

A Figura 1 representa a palestra sobre composteira, reciclagem e plantação de 

mudas. Durante esta atividade, os alunos interagiram e fizeram muitas perguntas. 

 

Figura 1 - Palestra sobre composteira, reciclagem, plantação de mudas e vídeos 
explicativos sobre preservação do meio ambiente. 

   
Fonte: Autora (2022) 

 

As práticas foram iniciadas antes mesmo da cobertura da estufa, porque os 

materiais para a construção da mesma, como madeiras, ferros e lona plástica, 

estavam em processo de compra pela prefeitura municipal de Tapes. 

No segundo momento foi a hora de realizar as atividades práticas na horta. 

Começamos confeccionando em sala de aula os vasinhos com rolinhos de 

papel higiênico, para plantar as sementes, conforme mostra a figura 2. 
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Figura 2 - Alunos confeccionando vasos para plantar as sementes das hortaliças 

   
Fonte: Autora (2022) 

 

Em seguida, foi feita a semeadura nos rolinhos, como mostra na sequência, a 

figura 3, colocadas em garrafas de óleo cortadas ao meio para fixar os rolinhos e 

armazenadas em caixa de plástico. Foram colocadas ao sol para germinar. 

 

Figura 3 - Alunos plantando sementes no rolinho e criando a sementeira 

   
Fonte: Autora (2022) 
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O próximo passo foi preparar a terra: os alunos colocaram a mão nas 

ferramentas (enxadas, pás e ancinhos) para revolver a terra e construir os canteiros. 

A atividade foi bem aceita por eles, que em nenhum momento questionaram a prática 

manual, pelo contrário, disputavam as ferramentas. 

As figuras 4 e 5 apresentam os trabalhos manuais dos alunos no preparo da 

terra e plantio das sementes. 

 

Figura 4 - Alunos preparando a terra

   
Fonte: Autora (2022) 

 

Figura 5 - Alunos construindo os canteiros e semeando rabanete diretamente nos 
canteiros 

   
Fonte: Autora (2022) 
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Como o tempo de cultivo foi curto, algumas mudas foram compradas em 

tamanho ideal para o plantio, enquanto outras foram semeadas, e os alunos 

acompanharam o seu crescimento até a época de plantio, onde serão transplantadas 

quando atingirem o tamanho ideal para os canteiros e serão consumidas futuramente. 

O passo seguinte foi transplantar as mudinhas para os canteiros e cuidar da 

adubação, retirada das ervas indesejadas, da irrigação e do controle das pragas, 

como mostra a figura 6. 

 

Figura 6 - Alunos plantando e adubando 

    
Fonte: Autora (2022) 

 

O crescimento das hortaliças é acompanhado semanalmente pela professora 

e alunos, conforme mostram as figuras 7,8,9 e 10. 

 

Figura 7 - Mudas de alface com 1 semana de plantio 

   
Fonte: Autora (2022) 
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Figura 8 - Mudas de alface e beterraba com 2 semanas de plantio

   
Fonte: Autora (2022) 

 

Figura 9 - Mudas de alface e beterraba com 4 semanas de plantio 

  
Fonte: Autora (2022) 
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Figura 10 - Mudas de alface e beterraba com 5 semanas de plantio 

   
Fonte: Autora (2022) 

 

Algumas espécies como alface, além de serem plantadas com mudas também 

foram cultivadas através de sementes, tendo o cuidado no processo de crescimento 

e fazendo a ralhação, para que se desenvolvam mais fortes e viçosas, conforme 

mostra a figura 11. 

 

Figura 11 - Mudas de alface na sementeira e ralhação

   
Fonte: Autora (2022) 
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Os rabanetes também foram plantados diretamente na terra conforme 

representa a figura 12. 

 

Figura 12 - mudinhas de rabanete 

   
Fonte: Autora (2022) 

 

A estufa ainda em fase de construção devido à espera do material, como 

mostra a figura 13. 

 

Figura 13 - Construção da estufa 

    
Fonte: Autora (2022) 
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Morgado (2006), fala que quando implementada no ambiente escolar, a horta 

pode ser utilizada como um laboratório vivo com o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de 

forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando 

relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes 

sociais envolvidos. 

Desta maneira, foram observadas durante a execução das atividades que os 

alunos se surpreendiam a cada semana que entravam na horta, pois sempre havia 

uma novidade, eles puderam ver na prática que as plantas são seres vivos, e que com 

o passar dos dias elas vão adquirindo estruturas diferentes conforme o seu 

crescimento. Essa possibilidade de ter um laboratório vivo dentro da escola, valoriza 

o aprendizado, estimula a curiosidade e conscientiza através da prática. Além disso, 

o trabalho coletivo aproxima os alunos e desenvolve neles a capacidade de resolver 

pequenos conflitos, tonando – os mais flexíveis a ouvir a opinião do próximo.   
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3 CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que os objetivos tenham sidos alcançados tendo em vista que a 

educação é um processo contínuo e necessita de estímulos permanentes 

Muitas questões ainda estão por vir quanto ao futuro do nosso planeta, e a cada 

dia que passa vemos leis, decretos, e projetos de lei que tentam mudar as leis já em 

vigor. 

Se um lado temos a lei 9.795 que diz que a educação ambiental deve ser 

interdisciplinar, temos um projeto de lei nº 221, onde diz que deve ser criado uma 

disciplina específica de educação ambiental, dando a entender que somente os 

professores dessa área devem trabalhar o tema.  

Foi observado que durante a execução das práticas, os alunos se envolveram 

com apreço pelas atividades de educação ambiental, em muitos momentos, os alunos 

solicitaram para levá-los a realizar as atividades na horta.  

A maior dificuldade encontrada foi em relação à espera dos materiais para a 

estufa, que tiveram que aguardar os processos legais para a compra, o que acabou 

atrasando um pouco o início dos trabalhos, mas em um dado momento foram 

iniciados, antes mesmo da construção dela. 

Com a EA trabalhada na escola, oportunizou om que os alunos conheçam as 

práticas desde cedo, favorecendo para que eles quando adultos, tenham uma 

familiaridade maior com o meio ambiente.  

Por fim, este trabalho desenvolvido durante as aulas de ciências da natureza 

foi extremamente importante para que os alunos pudessem ter essa ligação mais 

próxima com a natureza, acompanhar o desenvolvimento das plantas, colocar a mão 

na terra, refletir sobre meio ambiente de maneira crítica e reflexiva. 
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