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“O estudo no ramo da agricultura deve ser o ABC da educação nas escolas”. 

Ellen G. White (1985). 

“Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua 

mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, 

como colunas de um palácio”. 

Salmos (Cap. 144-v. 12).  
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RESUMO 

 

O presente projeto teve como objetivo trabalhar o tema Educação Ambiental nas 
escolas municipais de ensino fundamental do 1º ao 9º ano do município de São 
Roque (SP). Surgiu a partir da experiência como palestrante nas escolas e após 
constatação da necessidade de envolver professores, alunos e gestores numa 
atividade de consciência crítica e transformadora acerca do tema. Para isso, 
desenvolveu trabalho de campo na “EMEF Profª Maria José Ferraz 
Schoenacker” no bairro Guaçú. Dessa forma, buscou fazer com que alunos, 
escola e sociedade do entorno formassem e aperfeiçoassem senso de 
responsabilidade com respeito às questões ambientais. 
 

Palavras chave: Agricultura orgânica, educação ambiental, formação de novos 
valores e meio ambiente. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project aimed to work the subject Environmental Education in primary 
education in municipal schools from 1st to 9th grade in São Roque (SP). It 
emerged from the experience as a lecturer in schools and after confirmation of the 
need to involve teachers, students and managers a critical awareness of activity 
and transforming on the subject. To this end, developed fieldwork in "EMEF Profª 
Maria José Ferraz Schoenacker" in Guaçú neighborhood. Thus, he tried to make 
students, school and surrounding society formed and perfected sense of 
responsibility with respect to environmental issues. 
 
Keywords: Organic agriculture, environmental education, training of new values 
and the environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema “Educação Ambiental nas Escolas de Ensino Fundamental do 

Município de São Roque (SP)” surgiu a partir da atuação como palestrante nas 

instituições de ensino do município e a constatação da necessidade de envolver 

professores, alunos e gestores numa atividade de consciência crítica e 

transformadora acerca do assunto educação ambiental.  

Dessa forma, o presente trabalho procurou promover a educação ambiental 

em escolas públicas municipais por meio da implantação de um modelo de cultivo de 

hortaliças orgânicas e, ao mesmo tempo, propiciar o debate, a reflexão e a 

valorização às diferentes formas de conhecimento e entendimento sobre o processo 

de ensino e aprendizagem. 

Além disso, no aspecto social buscou-se o desenvolvimento de uma 

consciência ética relacionada às formas de vida que ressaltam a necessidades da 

responsabilidade social e ambiental.  

A metodologia empregada neste trabalho fundamentou-se, em especial, nas 

obras da escritora Ellen G. White - considerada por muitos estudiosos a precursora 

da temática ambiental no ambiente escolar, bem como em artigos e estudos de 

caso, revistas, pesquisas de modelos implantados com sucesso em outros setores e 

trabalho de campo. 

O projeto procurou reunir um grupo de alunos da escola municipal “Profª 

Maria José Ferraz Schoenacker”, constituído a partir do próprio interesse em 

trabalhar com a questão ambiental - não somente na teoria, mas também na prática.   

Na temática ambiental o plano estabelecido realizou-se no preparo do solo, 

na montagem dos canteiros, em observar o desenvolvimento da planta até o 

momento da colheita, na produção do próprio alimento, em como realizar o descarte 

correto dos resíduos (como forma de não promover desperdício) e na conservação 

da natureza, despertando nos alunos a vontade de cuidar de uma planta e do 

ambiente num todo.  

Outro ponto de grande relevância foi o incentivo à prática de atividades físicas 

como forma de estimular à disposição ao esporte. Por essa razão, durante o 

trabalho formou-se um time de “Futsal”, utilizando a quadra de esportes da escola. 
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Portanto, a partir de propostas educativas de transformação, buscou-se 

estimular atitudes e valores, não somente dos alunos, mas também dos gestores 

escolares e da comunidade local. 

Concluído o trabalho, verificou-se que o mesmo promoveu o estímulo e o 

fortalecimento do diálogo sobre a importância das relações entre a sociedade como 

um todo e o respeito e responsabilidade social e ambiental.  
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CAPÍTULO I 

 

1. A ESCOLA “PROF.ª MARIA JOSÉ FERRAZ SCHOENACKER” 

 

 
Figura - 01: EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker”

1
  

Fonte: Lourival Rosa (2014). 
 

A primeira escola instalada no bairro do Guaçú, cidade de São Roque (SP) foi 

a “Escola do Ribeirão” localizada entre os bairros do Saboó e Guaçú II. De acordo 

com a professora Circe Bastos Santos, a escola funcionava num cômodo da 

residência do Sr. Joaquim Antônio Santiago, com turma multisseriada de primeira a 

terceira série e atendia a população dos bairros de Ibaté, do Saboó, do Guaçú e 

adjacências (PREFEITURA, 1993). 

Segundo relatou a srª Neuza Gouveia Rodrigues, antiga moradora do bairro 

Guaçú, estima-se que a “Escola do Ribeirão” passou a funcionar por volta de 1935. 

Dona Neuza também relatou que em 1946, aos 07 anos de idade, foi matriculada na 

“Escola do Ribeirão”, que naquela época contava com 1ª, 2ª e 3ª série do antigo 

primário (atual Ensino Fundamental I).  

Em 1939, a professora Lídia Conti trouxe a “Escola do Ribeirão” para o bairro 

Guaçú II, onde passou a funcionar em um terreno doado pelo Sr. Manoel Gonçalves 

(irmão do Sr. Joaquim Antônio Santiago). Nessa ocasião, a escola recebeu a 

denominação de “Escola (Isolada) do Bairro de Varanguera” (PREFEITURA, 1993).  

                                            
1
 Vista panorâmica da escola, local do projeto. 
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Foi nos anos de 1960 que o então prefeito de São Roque, o sr. Mário Luiz 

Campos de Oliveira, construiu um prédio novo contendo duas salas de aula, cozinha 

e sanitários e a escola passou a se chamar “Escola (Agrupada) do Bairro 

Varanguera” (PREFEITURA, 1993). 

A partir do desenvolvimento do bairro e com o aumento da população, a 

escola começou a ser ampliada e em 1971 passou a ser chamada de “Escola 

(Mista) do Bairro de Varanguera”, permanecendo com este nome até 1975 

(PREFEITURA, 1993). 

De 1976 a 1980, ficou nomeada com: “Escola Estadual do Primeiro Grau 

(Provisória) do Bairro de Varanguera”. Em 1982, através do Decreto-lei nº 18.361 de 

05/01/1982, foi nomeada “Escola Estadual de Primeiro Grau (Agrupada) do Bairro de 

Varanguera”, tendo como vice-diretora a professora Maria José Ferraz Schoenacker.  

Porém, em 1986 deixou de ser escola agrupada passando a se chamar “Escola 

Estadual de Primeiro Grau do Bairro Varanguera” (PREFEITURA, 1993). 

No ano de 1989, com o falecimento da vice-diretora, a escola passou a se 

chamar Escola Estadual de Primeiro Grau “Profª Maria José Ferraz Schoenacker”. E 

com a municipalização das escolas a partir da Constituição de 1988, recebeu o 

nome de EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker” (PREFEITURA, 1993).  

Atualmente a EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker” conta com uma 

estrutura física para atender 643 alunos do 1º ao 9º ano, distribuídos em 02 (dois) 

turnos: sendo 382 no período da manhã e 281 no período vespertino.  

E demais dependências são distribuídas conforme tabelas 01 e 02 

respectivamente: 

 

Quadro 01 – Sala de Aula 

 

Nº SALA DEP. 

 

DESCRIÇÃO 

 

ÁREA M² 

 

CAP. FÍSICA 

01 a 08 Sala de aula 49 40 

09 a 10 Sala de aula 24 25 

11 a 12 Sala de aula 49 40 

Fonte: Ficha Cadastral de Dados Institucionais da escola EMEF “Profª Maria José Ferraz 

Schoenacker”. Ano: 2015. 
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Quadro 02 – Tipo de Dependências 

 

 

TIPO DE DEPENDÊNCIA 

 
CAPACIDADE 

FÍSICA 

 

ÁREA M² 

Almoxarifado    25,38 

Anfiteatro 80 115,76 

Arquivo      9,0 

Biblioteca 40   49,00 

Brinquedoteca    38,77 

Cozinha   38,69 

Despensa  12,07 

Diretoria/sala  34,61 

Ginásio de Esportes 500 1.608 

Lab. de Informática 30 49,00 

Lavanderia  4,8 

Pq. Infantil/Play Ground  264 

Pátio Descoberto  441,4 

Professores/Sala 17 25,65 

Refeitório  253,3 

Sala de Recurso/Educ. Especial  32,24 

Sanit. Adq. a Port. Deficiência 01  4,95 

Sanit. Aluno Feminino 10 18,46 

Sanit. Aluno Masculino 10 18,46 

Sanit. Funcionário Feminino 01  4,33 

Sanit. Funcionário Masculino 01  4,33 

Secretaria/Sala 04 23,65 

Vestiário Feminino  34,56 

Vestiário Masculino  39,72 

Sala de Reforço 30 48,36 

Fonte: Ficha Cadastral de Dados Institucionais da escola EMEF “Profª Maria José Ferraz 
Schoenacker”. Ano: 2015. 
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Toda a infraestrutura está distribuída numa área de 6.010,35 m², sendo a área 

construída de 3.477,80 m² em alvenaria, constituída de 02 (dois) pavimentos e uma 

área livre de 2.052,07m².2 

1.1. MARIA JOSÉ FERRAZ SCHOENACKER  

 
Figura – 02: Maria José Ferraz Schoenacker 

Fonte: Lourival Rosa (2015).
3
 

 
 

Em 1966, a professora Maria José Ferraz Schoenacker iniciou sua carreira no 

magistério como professora substituta na EE “Horácio Manley Lane”, no município 

de São Roque-SP (PREFEITURA, 1993). 

Foram 23 anos de atuação na área educacional. Juntamente com seu marido, 

o sr. João Gilberto Schoenacker, Maria José se empenhou na tarefa de atender a 

população carente da cidade de São Roque-SP, procurando ajudar e orientar as 

pessoas necessitadas. Atuou também na Associação Internacional Lions Club de 

São Roque – SP (PREFEITURA, 1993). Porém, em 1989, Maria José faleceu em um 

acidente automobilístico (PREFEITURA, 1993). 

Devido à sua carreira e atuação no magistério, seu nome foi incorporado em 

definitivo na rede escolar de São Roque-SP.  Dessa forma, a Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo aprovou, através do Projeto de Lei do então Deputado 

Estadual Arnaldo Jardim, que a “Escola Estadual de Primeiro Grau do Bairro 

                                            
2 Fonte: Ficha Cadastral de Dados Institucionais da escola EMEF “Profª Maria José Ferraz 

Schoenacker”. Ano: 2015. 
3
 Arquivo da EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker”. 
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Varanguera” passa-se a denominar-se EEPSG “Profª Maria José Ferraz 

Schoenacker”, sendo atualmente conhecida por: EMEF “Profª Maria José Ferraz 

Schoenacker” (PREFEITURA, 1993). 

1.2. O BAIRRO JARDIM GUAÇÚ 

O bairro Guaçú (Grande), também chamado de Varanguera (Estrada velha), 

ambas as palavras de origem Tupi-guarani, recebeu esse nome devido aos seus 

primeiros habitantes, os índios. 

O bairro Guaçú localiza-se num ponto estratégico do município de São Roque 

próximo a uma das entradas da cidade – a rodovia Lívio Tagliassachi distante a 10 

km da Rodovia Castelo Branco (altura do KM 54) e faz limites com os bairros Boa 

Vista, Carambeí e a Vila São Domingos.  

A primeira escola instalada no bairro chamava-se EEPG do Bairro 

Varanguera e contava com apenas duas salas de aula, atualmente a escola é 

denominada EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker”, que leva o nome de uma 

de suas vice-diretoras e conta com 12 salas de aula do 1º a 9º ano do ensino 

fundamental, como apresentado na seção anterior. 

O Guaçú também conta com uma EMEI (Escola Municipal de Educação 

Infantil) que abriga a creche e a pré-escola. No bairro há uma Igreja Católica de 

Santa Luzia inaugurada em 1990 e outros templos religiosos espalhados por todo o 

bairro, além de uma ampla rede de comércios de vários segmentos, indústrias de 

grande porte como a Azko Nobel, Faculdades, Escola de hipismo rural, Campings e 

Clubes. Suas ruas têm nomes originários de árvores tais como a Rua dos Ciprestes, 

dos Carvalhos, das Laranjeiras, entre outras.  

O bairro é cortado por um dos principais rios da cidade, o rio Guaçú, essencial 

para a drenagem de todo o volume de água pluvial urbana. Futuramente contará 

com uma ETE (Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários) para tratar de todo o 

esgoto urbano do município de São Roque (ROSA, 2011).  

É chamado pelos moradores tanto de “Guaçú”, como de “Varanguera”, mas 

há uma subdivisão; Jardim Guaçú é a região onde se localizam a EMEF “Profª Maria 

José Ferraz Schoenacker”, a EMEI e a rodovia Lívio Tagliassachi. Há um núcleo 

acima chamado de “Parque Varanguera” ou “Casinhas”, por se tratar de um 

loteamento onde foram construídas casas através de mutirão e finalmente um 



21 

 

núcleo populoso chamado “Estrada do Condor”, composto por várias chácaras, que 

recebeu esse nome por ter sido o sr. Manuel Condor o primeiro morador 

(PREFEITURA, 1993).  

É importante destacar que no bairro foi instalado o “Portal de Entrada” da 

cidade e é através do Guaçú que a população tem acesso ao Morro do Saboó, 

importante ponto turístico. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ELLEN G. WHITE – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
Figuras - 03 e 04:  Ellen Gould White 

Fonte: UNASP (2015).
4
 

  

A pesquisadora, educadora e escritora Ellen Gould White foi uma pessoa de 

notáveis talentos, que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Nasceu 

na cidade de Gorhan em 26 de Novembro de 1827, estado do Maine, situada à 

costa nordeste dos Estados Unidos (UNASP, 2015; VEIGA, 2005). 

Desde a sua juventude White dedicou-se a propagar os princípios didáticos, 

filosóficos e pedagógicos da doutrina Adventista do Sétimo Dia, recém-nascida 

denominação religiosa na época (UNASP, 2015; VEIGA, 2005). 

No ano de 1851 White publicou seu primeiro livro, intitulado A Sketch of the 

Christian Experience and Views of Ellen G. White, contendo 64 páginas. Durante sua 

vida Ellen escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Incluindo compilações de seus 

manuscritos, mais de 100 livros estão, atualmente, disponíveis em inglês e cerca de 

70 títulos em português (UNASP, 2015, VEIGA, 2005). 

 

 

 

 

                                            
4
 Centro de Pesquisas Ellen G. White-Brasil. <http://centrowhite.org.br/ellen-g-white/biografia-de-

ellen-g-white-1827-1915/>. Acesso 14 de março de 2015. 
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2.1. TEORIA EDUCACIONAL DE ELLEN WHITE  

 

White seguia o pensamento pedagógico perenialista que surgiu formalmente 

por volta de 1830 em reação aos Progressistas. Sua linha de pesquisa enfatizava o 

desenvolvimento do ser total da criança para uma vida integralmente saudável, ou 

seja, mente, corpo e espírito em perfeita harmonia (UNASP, 2015; VEIGA, 2005). 

 O perenialismo, de acordo com Knight, (2001) foi o nome dado ao movimento 

religioso que teve seu início na Alemanha Ocidental em meados do século XVII e 

exerceu forte influencia na vida literária, filosófica e educacional Alemã. Este 

movimento também influenciou White, pois era presente na mentalidade do povo 

estadunidense (UNASP, 2015; VEIGA, 2005). 

A proposta educacional whiteana compreendia a educação como o aprender 

a aprender, o aprender a fazer, aprender a viver junto e o aprender a ser.  Segundo 

White esta forma permite ao educando aprender a desenvolver e expandir todas as 

suas capacidades intelectuais (UNASP, 2015; SUÁREZ, 2010, VEIGA, 2005). 

Em seu livro “Educação”, White descreve que: 

A verdadeira educação significa mais do que a prossecução
 
de um certo 

curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. 
Visa ser todo, e todo o período todo o ser, da existência possível ao 
homem. É o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, 
intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste 
mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no 
mundo vindouro (WHITE, 2014, p.13). 

Destarte, o sistema desenvolvido por White norteou os caminhos do presente 

trabalho, apontando princípios e diretrizes. 

2.2. CONTRIBUIÇÃO DE WHITE PARA A EDUCAÇÃO NO MUNDO E NO BRASIL 

Os livros escritos por White ligados à área educacional foram essenciais para 

o estabelecimento do Batle Craek College, em 1874 (hoje Andrews University) em 

Michigan e o Loma Linda University, na Califórnia. A criação dessas universidades 

contou com a participação direta de White (UNASP, 2015). 

De suas ideias sobre ensino surgiu a Educação Adventista e a partir do livro 

“Educação”, escrito em 1903, estabeleceu-se a estruturação pedagógica para a rede 

mundial e centenária das escolas mantidas por Adventistas do Sétimo Dia.  

No Brasil, existe cerca de 500 unidades escolares adventistas com 

aproximadamente 128.000 alunos matriculados, sendo 12 colégios em regime de 
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internato, que vai da educação básica ao ensino superior, e também um centro 

Universitário tri-campi localizado na cidade de Artur Nogueira, no Estado de São 

Paulo - o que lhe confere o status de maior rede mundial de escolas protestantes 

(UNASP, 2015). 

 

 
Figura - 05: Livro Educação, escrito em 1903. 

Fonte: Lourival Rosa (2015).
5
 

 

 
Figura - 06: Biblioteca do Centro de Pesquisas Ellen G. White-Brasil. UNASP. 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 
 

                                            
5
 Livro pertencente ao acervo do Centro de Pesquisas Ellen G. White-Brasil. UNASP.  
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2.3. COMPARAÇÕES RELACIONADAS AO ENSINO/APRENDIZAGEM  

 

Com relação à prática do ensino/educação, percebe-se a correlação do 

pensamento do brasileiro Paulo Freire e Ellen White, onde ambos defendem a 

liberdade no processo de aprendizagem para a formação de indivíduos críticos e 

formadores de opinião. Aproximando os dois educadores, Martins (2008) escreve 

que para White e Freire:   

Uma educação libertadora não é uma pedagogia de dominação e sim uma 
pedagogia na qual o educando tem condições de refletir, descobrindo-se 
como sujeito de sua própria história. Para o pedagogo, é indiscutível o fato 
de que se pretendemos a libertação dos seres humanos não podemos 
começar por aliená-los ou mantê-los na condição alienante.  (MARTINS, 
2008, p. 74). 
 

Tanto White como Freire fazem entender que a educação libertadora permite 

ao indivíduo refletir e apreender as várias dimensões do ser humano, de modo que a 

passividade é substituída pela ação libertadora e ao mesmo tempo servidora.  

Segundo White:  

Durante séculos a educação tem tido que ver especialmente com a 
memória. Esta faculdade foi sobrecarregada ao extremo, enquanto outras 
faculdades mentais não foram desenvolvidas de maneira correspondente. 
Os estudantes têm empregado seu tempo em entulhar laboriosamente o 
espírito de conhecimentos, dos quais pouco poderiam utilizar. A mente, 
carregada desta maneira com aquilo que ela não pode digerir e assimilar, 
enfraquece-se; torna-se incapaz de um esforço vigoroso e confiante em si, e 
contenta-se com depender do juízo e percepção de outrem. (WHITE, 2014, 
p. 230) 
 

A postura inovadora de White, considerada ousada para a época, adquire 

semelhança e entendimento na citação de Freire: 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando 
cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e 
re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.  É 
neste sentido é que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um 
corpo indeciso e acomodado. (FREIRE, 2011 p. 25) 
 

Embora a linguagem utilizada pareça se distanciar no objetivo central, a ideia 

de uma educação libertadora sobre a importância humana parece se completar 

entre ambos. 

O educador Paulo Freire apresenta reflexões sobre a necessidade da prática 

educativa enquanto prática formadora da ética universal do ser humano e a 

responsabilidade dos educadores no sentido da ética no exercício de sua tarefa, não 

importando se seus orientados são crianças, jovens ou adultos.   
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Este é outro saber indispensável à prática docente. O saber da 
impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética dos 
educandos. De separar prática da teoria, autoridade de liberdade, 
ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar 
de aprender. Nenhum destes termos pode ser mecanicistamente separado 
um do outro. Como professor, tanto lido com minha liberdade quanto com 
minha autoridade em exercício, mas também diretamente com a liberdade 
dos educandos, que devo respeitar, e com a criação de sua autonomia, bem 
como com os ensaios de construção da autoridade dos educandos. 
(FREIRE, 2011 p. 93) 
 

Dessa forma, na mesma linha de White, Freire relata que os educandos vão 

adquirindo mais autonomia e tornando-se capaz de construir e reconstruir o saber 

ensinado, em conjunto com o educador, durante todo o processo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DE ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
O ambiente escolar se destaca como espaço privilegiado na inserção de 

atividades que levam a consolidar valores que possam ser entendidos e aceitos 

como favoráveis à sustentabilidade (JACOBI, 2003). 

A escola tem o potencial de sensibilizar e transformar o aluno e a comunidade 

em que está inserida. Nesse sentido, o grande desafio está na produção de 

conhecimento capaz de envolver por completo a escola e a sociedade para uma 

educação ambiental séria, criativa e inovadora (JACOBI, 2003). 

De acordo com a Lei Federal nº 9.795, de abril de 1999: 

Art. 2.º A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal. 
 

Para isso, faz-se necessidade a articulação de ações de Educação Ambiental 

envolvendo uma perspectiva holística com conceitos de saúde e hábitos saudáveis, 

ética e sustentabilidade, diversidade cultural, mobilização e participação; sempre 

enfocando o ser humano, o meio e o Universo de forma interdisciplinar (JACOBI, 

2003). 

Dito isso e tendo em vista a crescente degradação das condições de vida nas 

áreas urbanas e rurais, percebe-se o quanto é necessário planejar de forma 

consciente o uso e ocupação do solo. Considerando sempre a grande importância 

de promover condições sociais dignas e de destinar áreas à produção de alimentos 

que não comprometam os sistemas ecológicos (JACOBI, 2003; EFFTING, 2007). 

É importante que a Educação Ambiental seja planejada para capacitar as 

pessoas a trabalharem conflitos e promoverem diálogo entre os diferentes atores, 

sem distinções (JACOBI, 2003). 

Dessa forma, a Educação Ambiental implica, entre outras coisas, no propósito 

de formar cidadãos com consciência local e planetária, baseada no acesso à 

informação e as práticas sociais acerca do tema para que se faça respeitar a 

autodeterminação dos povos e a soberania das nações (JACOBI, 2003). 
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Consideramos que a Educação Ambiental para uma sustentabilidade 

equitativa trata-se de um processo permanente de aprendizado. Que tem como 

princípios gerais promover os processos de primeiro sensibilizar, em seguida de 

fornecer a compreensão dos mecanismos que regem os sistemas naturais, de gerar 

o senso de responsabilidade individual e coletiva quanto ao seu papel na sociedade, 

de desenvolver competências para avaliar, agir e fiscalizar com consciência 

ambiental e de cidadania quanto à sua identidade individual e coletiva de forma 

permanente e responsável (JACOBI, 2003). 

Tendo a clareza que a natureza é fonte finita de recursos e, portanto, devendo 

ser utilizada de maneira consciente e racional, o ambiente escolar torna-se um 

processo de reconstrução interna (individual) imprescindível.  Defendemos que 

apenas dessa forma conseguiremos implantar de fato a verdadeira Educação 

Ambiental em nossas escolas e com toda a comunidade, em harmonia com o meio 

em que vivemos (JACOBI, 2003; EFFTING, 2007). 

Diante da constatação atual, há a necessidade de adotar novos estilos de 

vida que promovam uma consciência ética capaz de criar um novo modelo de 

desenvolvimento social e sustentável, capaz de substituir o modelo atual de 

desenvolvimento sempre marcado pelo caráter predatório e pelo reforço das 

desigualdades socioambientais (JACOBI, 2003; EFFTING, 2007). 

No atual momento em que os riscos ambientais se dimensionam cada vez 

mais, exigindo mudanças emergenciais, a Educação Ambiental assume posição de 

destaque através de novas propostas pedagógicas centradas na conscientização, na 

mudança comportamental, desafiando o desenvolvimento de novas competências, 

capacidade de avaliação e instrumentação dos educadores (JACOBI, 2003; 

EFFTING, 2007). 

Defende-se que a Educação Ambiental para formar cidadãos conscientes e 

atuantes deve ser trabalhada nos diversos níveis de ensino, de forma interdisciplinar 

e num processo contínuo dentro e fora do ambiente escolar. Pois é através da 

prática que o aluno conhecerá o histórico geral da área em questão, realizará a 

coleta de dados e elaborará o projeto de intervenção de forma solucionar o problema 

(JACOBI, 2003; EFFTING, 2007). 

A qualidade de meio ambiente ocorrerá de fato à medida que envolver 

articulações coordenadas a partir de ações em Educação Ambiental capazes de 

formar o fortalecimento de um senso de conscientização ambiental, de ações e de 
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atitudes que conduzirão a uma melhor qualidade de vida e ao equilíbrio 

socioeconômico e ambiental (EFFTING, 2007). 

3.1. O PENSAMENTO WHITEANO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 O método educacional defendido por White demonstra o quanto é necessário 

envolver toda a comunidade escolar nas questões ambientais, principalmente na 

problemática que envolve a indisposição ao aprendizado, à falta de conhecimentos 

de fisiologia e higiene que são bases essenciais de todo esforço educativo (WHITE, 

2014). 

Na intenção que os alunos desenvolvessem o pensamento reflexivo, levando 

a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu papel na sociedade, White 

(2014) recomendava iniciar as atividades educativas fornecendo uma visão histórica 

e global dos impactos que a humanidade causou e vem causando à natureza 

durante séculos, seja por falta de conhecimento, por ganância ou por 

desconhecimento dos fatos.  

White considerava que a verdadeira Educação Ambiental não poderia ser 

resumida apenas em teorias e sim efetivar-se através da prática ao ar livre, e que 

esse processo seria contínuo, eficaz, de forma a propiciar a aquisição de valores, 

motivar ações humanas e sociais e, dessa forma, contribuindo na resolução dos 

problemas e a conservação ambiental (WHITE, 2014). 

No estudo da agricultura, dá-se aos alunos não somente a teoria, mas 
também a prática. Enquanto aprendem o que a ciência pode ensinar em 
relação à natureza e preparo do solo, os valores dos diferentes produtos e 
os melhores métodos de produção colocam “eles”, em prática seus 
conhecimentos. (WHITE, 2014, p.219) 
 

Para White (1985), a agricultura é o ABC da educação. Desse modo, faz-se 

necessário reservar uma área em todas as escolas para que as crianças possam, 

elas mesmas, mexerem com a terra.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. O CULTIVO DE HORTALIÇAS EM AGRICULTURA ORGÂNICA 

 
Figura: 07 – Sistema de Cultivo Orgânico 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 
 

A agricultura orgânica é definida como um sistema de manejo sustentável que 

procura atuar, o mais próximo possível, da natureza, onde a unidade de produção é 

tratada como um organismo integrado à flora e à fauna (DAROLT, 2015; AMARO et 

al, 2007). 

Na ecologia, este sistema deve privilegiar a preservação ambiental, 

harmonizando e sustentando os ciclos biogeoquímicos e a qualidade de vida 

humana; excluindo o uso de agrotóxicos, fertilizantes solúveis, hormônios e qualquer 

tipo de aditivo químico. Os insumos gerados durante os processos devem ser 

reduzidos através da reutilização, da reciclagem e do manejo adequado, inclusive do 

consumo de energia (AMARO et al, 2007). 

Para a saúde esse modo de produção assegura o fornecimento de alimentos 

saudáveis, livres de resíduos tóxicos, mesmo após o processamento, a distribuição 

e o consumo. Considerando ainda que os alimentos orgânicos são mais saborosos, 

fontes de vitaminas, sais minerais, fibras e além de maior durabilidade, apresentam 

valor medicinal (AMARO et al, 2007). 

Dentre os diversos tipos de produtos cultivados, as hortaliças destacam-se, 

pois, além de enriquecer e complementar a dieta possibilita um retorno mais rápido 

ao agricultor, servindo de “suporte” a outros tipos de cultura. As hortaliças são 
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plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo curto que demanda mais mão 

de obra e menos área para o cultivo (AMARO et al, 2007). 

4.1. PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA PRODUÇÃO VEGETAL EM 

AGRICULTURA ORGÂNICA 

A agricultura orgânica busca criar ecossistemas mais equilibrados, conservar 

a biodiversidade, os ciclos e as atividades biológicas do solo.  Entre outros fatores, 

preserva a qualidade da água usada na irrigação e não polui o solo nem o lençol 

freático (AMARO et al, 2007). 

Três fatores climáticos são importantíssimos para a produção de hortaliças, a 

temperatura, a umidade e a luminosidade. Apesar da maioria das hortaliças exigirem 

seu cultivo em locais ensolarados, o número de horas de luz solar por dia 

(fotoperíodo) é um fator que poderá tanto favorecer quanto prejudicar a produção 

(AMARO et al, 2007).  

Cada hortaliça possui características próprias quanto ao ciclo de vida, época 

ideal de plantio, quantidade de água e exigências nutricionais (AMARO et al, 2007). 

4.2. ESCOLHA DO LOCAL 

O local ideal para o cultivo de uma horta deve ser de fácil acesso, ser bem 

ensolarado e estar próximo a uma fonte de água de boa qualidade. Quanto ao solo, 

deve ser plano ou levemente inclinado, profundo, ser considerado de textura média 

(areno-argiloso ou argilo-arenoso), arejado, de boa drenagem, porém com uma 

razoável capacidade de retenção de água. Outro fator importante é estar rico em 

matéria orgânica ou ser preparado com materiais e compostos orgânicos para 

adubação (AMARO et al, 2007).  

 
4.3. PREPARO DO TERRENO 
 

O primeiro passo é proceder à limpeza da área com a retirada de pedaços de 

madeiras, pedras, vidros, plásticos e outros objetos que possam vir a dificultar o 

cultivo das hortaliças. A grande maioria das hortaliças prefere um pH do solo entre 

6,0 a 6,5, mas este fator é considerado relativo ao tipo de solo e do teor de matéria 

orgânica (AMARO et al, 2007).  
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Efetuar a construção de canteiros que tenham de 15 a 20 cm de altura, para 

favorecer o desenvolvimento das raízes e aproximadamente 1 m de largura, porque 

é possível atingir o centro do canteiro com o braço.  O espaçamento entre os 

canteiros varia de 30 a 40 cm, de modo a permitir o trânsito de uma pessoa adulta 

dentro da horta (AMARO et al, 2007). 

Próximo ao plantio é importante que os canteiros e covas estejam preparados 

com adubos orgânicos, minerais e biofertilizantes de maneira equilibrada e muito 

bem misturados com a terra. Vale lembrar que cada espécie deve ser plantada ou 

transplantada num espaçamento adequado para se desenvolver bem. As hortaliças 

requerem irrigações quase que diárias - dependendo das condições climáticas 

(AMARO et al,2007). 

4.4. CONTROLE FITOSSANITÁRIO 

O controle de doenças nas hortaliças geralmente é feito por meio de um 

manejo adequado como: equilíbrio de adubações, eliminações de restos de culturas, 

manejo de solo e água (AMARO et al ,2007). 

 Entre outras práticas, destaca-se também a utilização de variedades 

adequadas à região e variedades resistentes; sementes e mudas isentas de pragas 

e doenças. E também procedimentos técnicos como o manejo biológico de pragas 

por meio de técnicas que permitam o aumento da população de inimigos naturais ou 

a introdução dessa população reproduzida em laboratório (AMARO et al, 2007; 

DAROLT, 2015). 

4.5. COLHEITA E BENEFICIAMENTO 

As hortaliças são consideradas cultivares de ciclos curtos podendo atingir o 

ponto de colheita com 60 a 120 dias após o plantio. Algumas hortaliças chegam a 

atingir o ponto de colheita rapidamente, como exemplo a abobrinha, com cerca de 

40 a 45 dias após o semeio (AMARO et al, 2007). 

As hortaliças devem ser colhidas quando atingirem seu ciclo máximo de 

desenvolvimento, sem que haja perda da sua qualidade para o consumo e/ou 

armazenamento, tal fator dependerá do tipo de hortaliça (AMARO et al, 2007). 

Após a colheita as hortaliças devem ser encaminhadas ao local de 

beneficiamento onde devem ser lavadas ou limpas, classificadas e acondicionadas 
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em embalagens adequadas as suas especificações e em seguida encaminhadas 

para armazenagem (AMARO et al, 2007). 
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CAPÍTULO V 

5. PROCEDIMENTOS E COLETA DE DADOS 

Para realização da pesquisa foi apresentado à diretora da EMEF “Profª Maria 

José Ferraz Schoenacker”, srª Laís Maria da Silva Brandão, os aspectos gerais da 

proposta. Considerando a importância do projeto, Brandão autorizou a 

implementação desta atividade (Figura: 08). 

 

 
Figura: 08 – Lourival Rosa e  

srª Laís Maria da Silva Brandão.
6
  

Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 

A princípio foi solicitado à diretora uma lista dos alunos interessados em 

participar do projeto7 e um espaço na área externa da escola que tivesse acesso 

fácil de uma torneira, para iniciar a construção dos canteiros de hortaliças e plantas 

medicinais (Figuras: 09 e 10).  

                                            
6
 Instrutor do projeto “Horta Orgânica” e a diretora da escola EMEF “Profª Maria José Ferraz 

Schoenacker”. 

7
 Foi entregue o Termo de Compromisso (segue em anexo) de participação para que os pais e/ou 

responsáveis pudessem confirmar a participação. Todos os alunos que participaram do projeto foram 

autorizados pelos pais e/ou responsáveis. 
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Figura: 09 – Área Externa da Escola. 

Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 

 
Figura: 10 – O Educador na Área de Pesquisa. 

Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 
 

No dia 27 de setembro, foi escolhida a área ideal para a implantação dos 

canteiros, local bem ensolarado e próximo a uma fonte de água, uma torneira. 

Embora o solo fosse plano e com boa luminosidade apresentava baixa fertilidade em 

matéria orgânica. Sendo necessário, dessa forma, o preparo da terra com a 

incorporação de adubo orgânico e mineral antes do plantio (Figuras: 11 e 12). 
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Figuras: 11 e 12 - Área de Pesquisa  

Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 
Em 03 de outubro teve início a montagem dos primeiros canteiros e covas, ficando a 

cargo do sr. Pedro de Castro (voluntário do projeto) a construção de (02) canteiros 

com 04 metros de comprimento por 01 metro de largura (Figuras: 13, 14, 15 e 16).  

 

 
  

 
Figuras: 13, 14, 15 e 16 – Canteiros e Covas 

Fonte: Lourival Rosa (2014). 
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Porém, no dia 15 do mesmo mês, a escola foi invadida, segundo relato da 

própria diretora, por alguns moradores do bairro que teriam pulado o muro e 

danificado todos os canteiros. Por esse motivo, no dia 29, foi solicitado ao Diretor do 

Departamento de Obras da Prefeitura de São Roque para fechar a área do projeto 

em questão. 

No dia 30 foi providenciado vigias para proteção do local da pesquisa e 

solicitado à Administração da Guarda Municipal a mudança na escala dos vigias 

para dar apoio total ao projeto na escola. 

Durante as fases de preparação e adubação dos canteiros, os alunos 

desenvolveram diversas reflexões em sala de aula sobre os conteúdos voltados ao 

trabalho como: desequilíbrios ambientais, propriedades químicas e físicas do solo e 

da água, produção de adubo orgânico.  

No dia 05 de novembro, os canteiros foram reconstruídos e mais dois outros 

foram feitos, totalizando assim quatro (04) canteiros, com 03 metros de comprimento 

por um metro de largura e 60 centímetros de distância entre eles.  E mais seis (06) 

covas de trinta (30) centímetros quadrados cada. Neste mesmo dia os canteiros 

foram preparados e adubados utilizando uma mistura contendo esterco de vaca, 

farinha de osso e substratos de podas, sendo todos devidamente bem incorporados 

a terra para facilitar a decomposição. Ficando da seguinte forma: os canteiros de nº 

1, nº 2 e nº 3 e as covas nº 1, nº 2 e nº 3 foram preparados com uma mistura de 

esterco equino, substratos e farinha de osso (Figura: 17). 

 

 
Figura: 17 – Preparo e Adubação dos Canteiros. 

Fonte: Lourival Rosa (2014). 
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 Dia 10 de novembro, com o objetivo de avaliar as várias combinações de 

matéria orgânica, o canteiro e cova de nº 4 foram preparados com uma mistura de 

esterco de cavalo, terra vermelha e um pouco de terra preta, sendo esse composto 

adicionado à terra retirada do próprio canteiro.  

E tão logo o canteiro foi preparado foram transplantadas mudas de cebolinha, 

couve e berinjela, porém, apenas a berinjela desenvolveu e produziu frutos. Tal fato 

ocorreu devido ao período de tempo considerado curto para que os microrganismos 

pudessem realizar a decomposição e trazer benefícios ao solo (Figuras: 18 e 19). 

 

 
Figuras: 18 e 19 – Canteiro de nº 04 (berinjelas) 

Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 

Em 13 de novembro foram entrevistados mais três (03) alunos e entregue o 

Termo de Compromisso de participação para que os pais e/ou responsáveis 

pudessem confirmar a participação. Todos os alunos que participaram do projeto 

foram autorizados pelos pais e/ou responsáveis. 

Neste mesmo dia, os alunos foram inseridos em atividades de reorganização 

do espaço da horta, como preparar a terra antes do plantio, utilizando uma 

adubação adequada com estercos de animais bovinos de modo a auxiliar no 

desenvolvimento e crescimento das plantas e formação dos microrganismos no solo.  

Na tabela a seguir, as variedades de hortaliças, legumes e plantas medicinais 

utilizadas: 
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TIPOS DE MUDAS QUANTIDADE 

Alface lisa 220 

Alface crespa 60 

Alface americana 15 

Abobrinha 10 

Alecrim 30 

Arruda 08 

Berinjela 10 

Cebolinha 50 

Couve 80 

Total 483 

Tabela 03: Descrição das variedades de Cultivo utilizadas durante o Projeto 
Fonte: Lourival Rosa (2014). 

 

Durante as atividades foi atribuída a cada grupo de alunos a “guarda” de um 

canteiro para que fosse cuidado e monitorado. Foi entregue a cada grupo uma 

peneira fina para que fosse peneirada terra preta sobre os canteiros. Além do que, 

os alunos puderam tirar dúvidas durante cada atividade desenvolvida. 

 Em seguida, foram distribuídas e organizadas as mudas próximas dos 

canteiros para que os próprios alunos efetuassem o plantio (Figura: 20). 

 

 
Figura: 20 – Plantio de Hortaliças e Ervas 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 
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Durante os procedimentos foi explicado aos alunos como cada muda deveria 

ser transplantada, respeitando uma distância adequada uma das outras, cerca de 25 

cm, e em uma cova com vinte (20) centímetros de profundidade e assim 

sucessivamente. Em seguida os canteiros foram regados com água. Também foi 

entregue a cada aluno uma caderneta e uma caneta para anotações das atividades 

realizadas.  

Dia 18 de novembro foram desenvolvidas novas atividades em campo, os 

alunos fizeram sulcos longitudinais e horizontais nos canteiros e adicionaram 

porções de minhocas, e em seguida cobertas com uma camada de terra (Figuras: 21 

e 22). 

 

 
Figuras 21 e 22 – Vista Geral dos Canteiros 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 

 

 Sendo explicado que as minhocas ajudam a fofar a terra auxiliando na 

aeração do solo e na produção do húmus - excelente composto orgânico rico em 

nutrientes importante ao desenvolvimento das plantas. Também foi exposto aos 

alunos a necessidade do trabalho em equipe e a importância de cada um 

desenvolver bem as tarefas que lhes forem atribuídas e de sempre ter o espírito de 

abnegado amor uns para com os outros. E também que o esporte é uma importante 

ferramenta de união entre as pessoas e de trabalho em equipe. Dessa forma, 

formou-se um time de “futsal” entre com os alunos e o educador, ficando agendado 

para os domingos, das 09h00min às 11h00min, na quadra da escola. No decorrer do 

projeto, ficou claro que os alunos vão aprendendo a conviver melhor uns com os 

outros e que aos poucos conseguiram trabalhar em equipe.  
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No intuito de que os alunos aprendessem a trabalhar em equipe, formou-se 

dois times. A primeira partida foi realizada como treino, na qual esclareceu-se ao 

grupo a necessidade de passar a bola uns para os outros e marcar o adversário com 

honestidade e respeito.  

A partida oficial foi marcada para o domingo dia 14 de dezembro, sendo que 

antes da partida, realizou-se um treino, durante cerca de 50 minutos, contando com 

o intervalo.  

A força de vontade e a importância do domínio próprio, tanto na 
preservação como na reaquisição da saúde; o efeito deprimente e mesmo 
ruinoso da ira, o descontentamento, egoísmo, impureza; e de outro lado, o 
maravilhoso poder vivificante que se encontra em um bom ânimo, altruísmo, 
gratidão também devem ser apresentados. (WHITE, 2014, p. 197) 

 

Em todos os encontros, foram distribuídas as tarefas para serem cumpridas 

dentro de um prazo determinado. A princípio foi destinado um canteiro para cada 

aluno. Também foram fixadas plaquinhas de identificação em frente a cada canteiro, 

contendo o nome da planta, a data de plantio e nome do aluno responsável.  

Foram ministradas aulas sobre os 3R’s (reciclar, reutilizar e reduzir) e 

algumas técnicas de redução de consumo de água e energia elétrica, sejam no 

ambiente escolar ou fora dele. As técnicas de reutilização e reciclagem também 

foram abordadas e discutidas durante os encontros diante de cada tarefa realizada.   

Como a Educação Ambiental é uma área multidisciplinar, faz-se necessário 

ministrar algumas teorias de matemática, geografia, ecologia, saúde, higiene, 

história, química, biologia, economia e educação física que se relacionam ao meio 

ambiente. Cabendo ressaltar que as aulas foram em sua totalidade ilustrativas por 

meio de desenhos devido à diversidade de conhecimentos e idade dos alunos. 

Também foi esclarecido aos alunos de forma simples e clara a relação dos 

conselhos para manter saudável a mente e o corpo físico. Conforme orienta White, 

luz solar, ar puro, água, exercícios físicos, descanso, temperança (evitar tudo o que 

faz mal para a saúde e usar com moderação o que faz bem) e alimentação 

balanceada.  Ou seja, a educação não se resume em desenvolver somente 

conhecimento de livros, revistas ou artigos científicos, mas necessita da realização 

de atividades práticas.  

Outro fator que ficou visível na aplicação do projeto foi a falta de noções de 

saúde em alguns dos estudantes. Ao serem questionados sobre o tempo de 
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descanso e o horário que vão dormir, todos afirmaram que dormem depois das 

22h00min horas e acordam às 06h00 para ir à escola.  

Aos alunos foi atribuída a tarefa de monitorar semanalmente o 

desenvolvimento das plantas, cabendo a cada um fazer anotações em sua própria 

caderneta, como o número do canteiro, espécie de cultura, tamanho da planta, 

quantidade de folhas e/ou frutos, podendo ser semanal ou quinzenal, dependendo 

do ciclo da planta (Figuras: 23 e 24). 

 

.  
Figuras 23 e 24 – Manutenção e Monitoramento dos Canteiros 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 

 

Foi necessário abordar conhecimentos básicos como o ciclo da água, do 

nitrogênio e o processo da fotossíntese na natureza, através de uma linguagem bem 

simples e ilustrativa. Os alunos memorizaram nomes de algumas bactérias 

presentes nos ciclos do nitrogênio, como: nitrobacter, nitrossococus e 

nitrossomonas, que ajudam as plantas absorverem o nitrogênio necessário para a 

formação dos aminoácidos, nucleotídeos e das proteínas. Aprenderam também os 

benefícios da fotossíntese e a necessidade de cuidar e conservar as árvores, bem 

como a necessidade de reduzir o consumo de água e luz. 

Nenhum ramo do trabalho manual é mais valioso do que a agricultura. Um 
esforço maior deve fazer-se a fim de criar e incentivar interesse nos 
trabalhos da agricultura. (WHITE, 2014, p. 219) 
 

Quando os professores participam do trabalho com os estudantes, estes 

demonstram satisfação com os resultados positivos que se pode alcançar com o 

esforço hábil e compartilhado. Dessa forma, despertando o genuíno interesse, 
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desenvolveu-se nesses estudantes a aspiração para realizar o trabalho da melhor 

maneira possível.  

5.1. RELATO DOS ALUNOS SOBRE O PROJETO 

A partir de entrevistas realizadas com os alunos que participaram do projeto, 

obteve-se os seguintes depoimentos (segue documentos em anexo): 

1. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto e é bom plantar”. Aprendeu a 

plantar hortaliças: “Pimentão, chuchu, abobrinha, tomate e couve”. Para 

desenvolver uma horta é preciso: “Limpar o terreno, fofar a terra, colocar 

esterco, pó de osso, misturar tudo e molhar”. Depois da participação no 

projeto a frequência na escola: “aumentou”, o comportamento: “se manteve” e 

as notas: “se manteve”. Fez amizade com outros colegas que participaram do 

projeto: “Sim”. Caso o projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

 

2. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto e é bom plantar”. Aprendeu a 

plantar hortaliças: “Couve, pimentão, berinjela, cebola, alface e tomate. Para 

desenvolver uma horta é preciso: “Limpar o terreno, fofar a terra, colocar 

esterco, pó de osso, misturar tudo e molhar depois de 1 dia pode plantar”. 

Depois da participação no projeto o comportamento: “melhorou e se manteve’ 

e as notas: “melhorou”. Fez amizade com outros colegas que participaram do 

projeto:” Sim”. Caso o projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

 

3. Por que participou do projeto: “Porque quando eu ajudar a minha família eu 

estarei treinado”. Aprendeu a plantar hortaliças: “Eu plantei couve e ajudei na 

alface e outras hortaliças”. Para desenvolver uma horta é preciso: “Tirar o 

mato, fofar a terra, jogar adubo, calcário e farinha de osso, misturar e molhar”. 

Depois da participação no projeto a frequência na escola: “se manteve”, o 

comportamento: “se manteve” e as notas: “se manteve”. Fez amizade com 

outros colegas que participaram do projeto:” Sim”. Caso o projeto continue 

participaria novamente: “Sim”. 

 

4. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto de mexer na roça”. Aprendeu 

a plantar hortaliças: “Eu plantei salsinha e espinafre, alface, couve e 

cebolinha”. Para desenvolver uma horta é preciso: “Carpir e fofar a terra, 
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molhar a terra e jogar esterco e farinha de osso e calcário”. Depois da 

participação no projeto a frequência na escola: “se manteve”, o 

comportamento: “se manteve” e as notas: “se manteve”. Fez amizade com 

outros colegas que participaram do projeto:” Sim”. Caso o projeto continue 

participaria novamente: “Sim”. 

 

5. Por que participou do projeto: “Porque eu acho muito bom não porque não 

usa veneno, pois eu queria aprender a mexer com a terra e plantar”. 

Aprendeu a plantar hortaliças: “Sim, eu aprendi a plantar alface, couve, 

salsinha etc...”. Para desenvolver uma horta é preciso: “Eu precisei de terra, 

farinha de osso, esterco, calcário e tábua para montagem dos canteiros 

(diversas)”. Depois da participação no projeto a frequência na escola: 

“aumentou”, o comportamento: “melhorou” e as notas: “melhorou”.  Fez 

amizade com outros colegas que participaram do projeto: “Sim, eles são todos 

legais comigo e eu com eles”. Caso o projeto continue participaria novamente: 

“Sim, pois aprendi bastante”. 

 

6. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto de aprender a plantar. O 

projeto que ele ensinou é muito legal e as coisas que ensinou gostei muito”. 

Aprendeu a plantar hortaliças: “Eu plantei salsinha e espinafre, alface, couve, 

cebolinha, berinjela, jiló, alface roxa”. Para desenvolver uma horta é preciso: 

“Fofar a terra, colocar esterco animal, pó de osso”. Depois da participação no 

projeto a frequência na escola: “aumentou”, o comportamento: “se manteve” e 

as notas: “se manteve”.  Fez amizade com outros colegas que participaram do 

projeto: “Sim porque 100% deles são meus primos”. Caso o projeto continue 

participaria novamente: “Sim é bom aprender fazer horta e exercícios”. 

 

7. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto de plantar”. Aprendeu a 

plantar hortaliças: “Eu aprendi a plantar, alface, cebola, couve, beterraba e 

salsinha”. Para desenvolver uma horta é preciso: “Limpar o terreno, fofar a 

terra, colocar esterco, pó de osso, e depois molhar e depois de 15 dias pode 

plantar”. Depois da participação no projeto a frequência na escola: 

“aumentou”, o comportamento: “melhorou” e as notas: “melhorou”.  Fez 
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amizade com outros colegas que participaram do projeto: “Sim”. Caso o 

projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

 

8. Por que participou do projeto: “Porque eu gosto e queria aprender mais o 

nome das frutas”. Aprendeu a plantar hortaliças: “Cebolinha, alface, couve, 

berinjela”. Para desenvolver uma horta é preciso: “Limpar o terreno, fofar a 

terra, colocar esterco, pó de osso, e depois molhar e depois de 15 dias pode 

plantar”. Depois da participação no projeto a frequência na escola: “aumentou 

e “se manteve”. O comportamento: “melhorou e se manteve” e as notas: 

“melhorou e se manteve”.  Fez amizade com outros colegas que participaram 

do projeto: “Sim”. Caso o projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

 

9. Por que participou do projeto: “Porque eu achei interessante aprender um 

pouco mais sobre meio ambiente e plantar com materiais orgânicos”. 

Aprendeu a plantar hortaliças: “Alface lisa e citronela”. Para desenvolver uma 

horta é preciso: “É necessário tirar o mato, fofar a terra, depois colocar os 

produtos farinha de osso, esterco e calcário”. Depois da participação no 

projeto a frequência na escola: “aumentou”, o comportamento: “melhorou” e a 

as notas: “melhorou”. Fez amizade com outros colegas que participaram do 

projeto: “Sim”. Caso o projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

 

10.  Por que participou do projeto: “Porque eu gosto de aprender mais”. Aprendeu 

a plantar hortaliças: “Alface, cebolinha couve, berinjela, salsinha”. Para 

desenvolver uma horta é preciso: “Limpar o terreno, fofar a terra, colocar 

esterco, pó de osso, misturar bem, molhar, depois de um dia plantar”. Depois 

da participação no projeto a frequência na escola: “aumentou”, o 

comportamento: “melhorou” e as notas: “se manteve”. Fez amizade com 

outros colegas que participaram do projeto: “Sim”. Caso o projeto continue 

participaria novamente: “Sim”. 

 

11.  Por que participou do projeto: “Porque eu gosto de plantar”. Aprendeu a 

plantar hortaliças: “eu aprendi a plantar alface, cebola e salsinha”. Para 

desenvolver uma horta é preciso: “Tem de limpar o terreno, fofar a terra, 

colocar esterco de cavalo ou galinha, colocar pó de osso, tem de misturar 
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bem a terra, depois jogar água e depois de 15 dias plantar”. Depois da 

participação no projeto a frequência na escola: “aumentou”, o comportamento: 

“melhorou” e a as notas: “melhorou”. Fez amizade com outros colegas que 

participaram do projeto: “Sim”. Caso o projeto continue participaria 

novamente: “Sim porque tenho capacidade de aprender mais”. 

 

12.  Por que participou do projeto: “Porque gostei de aprender sobre as plantas”. 

Aprendeu a plantar hortaliças: “Sim aprendi a plantar tomate, alface, 

cebolinha, salsinha, jiló e berinjela”. Para desenvolver uma horta é preciso: 

“Limpar o terreno, fofar a terra, colocar esterco, pó de osso, misturar bem e 

depois de 10 a 15 dias já pode plantar”. Depois da participação no projeto a 

frequência na escola: “aumentou e se manteve”, o comportamento: 

“melhorou” e as notas: “se manteve”. Fez amizade com outros colegas que 

participaram do projeto: “Sim porque eu gosto deles, são meus amigos”. Caso 

o projeto continue participaria novamente: “Sim”. 

A diretora srª. Laís Maria da Silva Brandão destacou a importância do projeto 

“Horta Orgânica” como um facilitador na aprendizagem dos alunos, fortalecendo o 

interesse sobre o tema ecológico e aproximando-os mais das questões relevantes 

ao ambiente escolar (segue documento em anexo). 

 
5.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Deparamo-nos com aspectos que favorecem ou dificultam o desenvolvimento 

e continuidade do projeto. No mês de abril de 2015, a direção da escola “Profª Maria 

José Ferraz Schoenacker” informou que precisaria retomar o espaço disponibilizado 

para a horta para a construção de um playground para os alunos. Uma outra 

dificuldade foi o fato de alguns moradores terem acesso à horta e colhido às 

hortaliças de forma incorreta e pisoteado os canteiros, causando danos às plantas, 

sendo que algumas foram inutilizadas por completo. 

Especificamente no final do mesmo mês, foram recuperados e preparados 

alguns canteiros que se localizavam no espaço interno da escola e após adubação, 

realizou-se o plantio de mudas de alface, cebolinha, rúcula e tomate. No objetivo de 

repelir besouros, borboletas e outras pragas, foram plantadas ervas aromáticas 

como o alecrim, arruda e também a citronela. Porém, mais uma vez, por 
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necessidade da escola, foi construído a uma distância de 02 (dois) metros da horta, 

um banheiro, que no momento encontra-se inacabado. 

Com apenas 30 (trinta) dias de implantação do projeto horta orgânica, a 

comunidade local teve conhecimento e os que passavam em frente ao Ginásio de 

Esportes da escola podiam ver os alunos desenvolvendo diversas atividades 

pedagógicas em laboratório vivo. 

Participaram do projeto aproximadamente 15 (quinze) alunos, porém, alguns 

não chegaram a concluir e outros entraram durante o decorrer das atividades. Essa 

rotatividade comprometeu em parte que os objetivos propostos fossem 100% 

alcançados.  

Independente desses obstáculos, os resultados obtidos na pesquisa 

demonstraram que o desenvolvimento do Projeto Horta Orgânica na escola EMEF 

“Profª Maria José Ferraz Schoenacker” foi satisfatório.  

Quando as hortaliças atingiram o ponto de colheita, foi realizado um evento 

especial na escola com os alunos participantes do projeto, gestores da escola e 

alguns pais. E a convite da diretora, a srª. Laís Maria da Silva Brandão e do instrutor 

do projeto, o Exmo. sr. Daniel de Oliveira, prefeito de São Roque (SP), participou da 

colheita de hortaliças juntamente com os alunos. Após esse ato, as funcionárias da 

cozinha higienizaram e prepararam um almoço de confraternização (Figura: 25). 

 

 
Figura: 25 – O Dia da Primeira Colheita. 

Fonte: Lourival Rosa (2015). 
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Neste mesmo dia, o Prefeito formalizou o convite para que o “Projeto Horta 

Orgânica” fosse também implantado na escola EMEIF(R) “Profª Rutte Rodrigues de 

Carvalho” no bairro Mirim.  

Dessa forma, tão logo o projeto foi concluído na escola “Profª Maria José 

Ferraz Schoenacker”, seguiu para a escola “Profª Rutte Rodrigues de Carvalho” e já 

chegou a produzir hortaliças e legumes e, também contribuir com a qualidade 

nutricional dos alunos (Figuras: 26, 27, 28 e 29).  

 

 

 
Figuras: 26, 27, 28 e 29 – Implantação do Projeto na escola “Profª Rutte Rodrigues de Carvalho”  

 (Bairro Mirim) 
Fonte: Lourival Rosa (2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os objetivos apresentados do projeto foram alcançados, pois a participação 

dos alunos e o interesse pelo tema “Educação Ambiental” superaram das 

expectativas. Durante os trabalhos foi possível avaliar os avanços de cada um dos 

alunos participantes.  

Na questão ambiental, os estudantes participaram de todas as atividades em 

aulas teóricas e práticas, inclusive de assuntos que não tinham estudado, como os 

ciclos dos principais elementos químicos na natureza, aprendendo como produzir 

seu próprio alimento sem causar danos ao meio ambiente. 

Dessa forma, este projeto buscou trilhar caminhos que antes os alunos não 

haviam realizado e levar à reflexão de como é fácil e necessário trabalhar com 

valores humanos e como os pequenos gestos de gentileza pode provocar mudanças 

e melhorar o local onde estudam e a comunidade onde vivem. 

Possivelmente essas simples aulas ficarão gravadas e quando já forem 

adultos, esses alunos se lembrarão desses momentos de aprendizado, de 

confraternização e de como é importante e necessário cuidar bem do ambiente em 

que vivem. 

A forma espontânea que alunos, gestores e demais membros da comunidade 

participante abraçaram o projeto, confirma as propostas educacionais de White. Os 

depoimentos dos alunos indicam que estes foram estimulados à formação de novos 

valores, a incentivar o consumo de alimentos saudáveis e de comprometimento com 

o meio ambiente. 

 O projeto implantado na EMEF “Profª Maria José Ferraz Schoenacker” já 

iniciou o seu desenvolvimento na EMEIF(R) “Profª Rutte Rodrigues de Carvalho” no 

bairro Mirim, e tem como objetivo envolver todas as escolas da rede municipal de 

São Roque, SP (segue matéria jornalística em anexo).   

Portanto, as experiências obtidas com o projeto têm a pretensão de contribuir 

com o fortalecimento e a formação de educadores ambientais coletivos dentro do 

próprio ambiente escolar, de forma a abranger todas as unidades da rede pública do 

município. 
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Termo de Compromisso ao Participar de Pesquisa 

 
 
 
 
 

Concordo em participar, na condição de voluntário (a), do projeto de pesquisa que 

tem como pesquisador (a) responsável o (a) sr(a). ___________________________________ 

_________________________________________, estudante do Instituto Federal de São 

Paulo, campus São Roque (IFSP/SRQ), sob orientação do prof. Dr. Rogério de Souza Silva. 

O(A) pesquisador(a) pode ser contatado(a) diretamente pelo e-mail: 

_______________________________ ou pelo telefone (11) __________________________. 

Declaro estar ciente que esta pesquisa insere-se em um contexto colaborativo em 

que participo junto a outros munícipes de São Roque. Dessa forma, tenho plena consciência 

de que farei parte do projeto na condição de colaborador, não caracterizando nenhuma 

quantia recebida e/ou paga. 

Compreendo, por fim, que este estudo possui finalidade de pesquisa, isto é, os dados 

obtidos serão divulgados seguindo as Diretrizes Éticas de Pesquisa, com a preservação do 

anonimato dos participantes, assegurando, assim, minha privacidade. Declaro também estar 

ciente que poderei abandonar a participação na pesquisa quando achar conveniente. 

 

 

São Roque, ____/____/________. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
   Nome:  

RG: 
CPF: 
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DEPOIMENTO: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
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REPORTAGEM: PROJETO “HORTA ORGÃNICA” 
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Questionário – Estudantes (modelo) 

Projeto “Educação ambiental nas escolas de ensino fundamental de São Roque 

(SP)” 

1) Por que você se interessou em participar do projeto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) Você aprendeu a plantar hortaliças? Quais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) Para desenvolver uma horta, quais os procedimentos adequados? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4) Depois da participação no projeto: 

4.1 Sua frequência na Escola: (   ) Aumentou      (   ) Manteve-se (   ) 

Diminuiu. 

4.2 Seu comportamento:  (   ) Melhorou      (   ) Manteve-se (   ) 

Piorou. 

4.3 Suas notas:   (   ) Melhorou      (   ) Manteve-se (   ) 

Piorou. 

 

5) Você fez amizade com os outros colegas que participaram do projeto? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6) Caso o projeto continue no próximo semestre, você participaria novamente? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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“Profª Maria José Ferraz Schoenacker” 

(bairro Guaçú) 

 



72 

 

 

 
Projeto na escola “Profª Rutte Rodrigues de Carvalho”  

 (Bairro Mirim). 
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