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Resumo  
Esse trabalho tem como objetivo discutir a importância de oportunizar o contato dos 

alunos  com a natureza para torná-los mais sensíveis e conscientes de que a vida 

depende do meio ambiente, e que o meio ambiente depende de cada um. Para tal, 

foi proposto o acompanhamento do projeto “Plantar Hoje Para Colher No Futuro” 

que tem como  objetivo construir com os alunos a horta da escola, fomentando 

através do plantio e cuidado com as plantas, a aprendizagem interdisciplinar, a 

responsabilidade, a reflexão e a consciência ambiental. Esse trabalho será 

desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo e espera-se contribuir para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas mais dinâmicas e voltadas à uma 

abordagem mais sustentável de consumo. 
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1. Introdução 

 O futuro ambiental do nosso país está em risco, chegando num ponto cada 

vez mais critico. O aumento do consumo e exploração incontrolável de produtos e 

recursos naturais do planeta só agravam a vida na terra. A educação ambiental, 

frisando a sustentabilidade ambiental, envolvendo todos os setores a sociedade: 

educação, econômica, política, saúde. 

Devemos pensar em qualidade de vida, atendendo as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade de gerações futuras. Toda sociedade precisa 

educar suas ações, estabelecer limites de consumo, e isso envolve não só os 

consumidores, mas também as empresas que devem desenvolver produtos 

ecologicamente corretas e com materiais que não agridem o meio ambiente. 

Tendo como meta a Educação Ambiental, propõe-se aqui o acompanhamento do 

projeto “ Plantar hoje para colher no futuro”  com o objetivo de proporcionar ás 

crianças dos anos iniciais do ensino fundamental a oportunidade de participação em 

atividades de caráter interdisciplinar que integrem as várias áreas do conhecimento 

a partir de um eixo norteador que seria a construção de uma horta escolar  fazendo 

com que as crianças desenvolvam o respeito pela natureza desde sua alfabetização 

e alertando os alunos para o futuro de nosso país. 

 

 Segundo Sato (2004) o aprendizado ambiental é um componente vital, pois 



oferece motivos que levam os alunos a se reconhecerem como parte integrante do 

meio em que vivem e faz pensar nas alternativas para soluções dos problemas 

ambientais e ajudar a manter os recursos para as futuras gerações. Uma pequena 

horta é um grande passo para a Educação Ambiental! 

 

2. Objetivos  
 

 Esse trabalho tem como objetivo descrever a experiência de planejamento, 

construção manutenção de uma horta escolar juntamente com as crianças dos anos 

iniciais do ensino fundamental  e discutir a importância de oportunizar o contato dos 

alunos  com a natureza para torná-los mais sensíveis e conscientes de que a vida 

depende do meio ambiente, e que o meio ambiente depende de cada um. 

 

3. Justificativa 

 O estudo aqui proposto se justifica diante da  necessidade de desenvolver 

novas práticas pedagógicas, que despertem nas crianças o interesse pelo 

conhecimento e que permitam  a participação em espaços educadores sustentáveis, 

que estimulem a incorporação, a percepção e a valorização da dimensão educativa 

a partir do meio ambiente. Ao aproximar o aluno da natureza e despertar sua 

curiosidade em relação a natureza,  apontamos para a importância de preservação, 

sugerindo um novo conceito de saber na Educação Ambiental. 

 Com a intenção de sensibilizar os alunos e envolvidos para a  importância da 

inserção de uma metodologia sustentável que abranja diversas áreas do saber, 

usaremos a horta como instrumento de conhecimento e conscientização, referente a 

responsabilidade social. 

  
4.Metodologia 

 Esse trabalho de pesquisa tem um caráter qualitativo e para seu 

desenvolvimento será realizada uma pesquisa de campo, baseada em observações 

de atividades  realizadas pelas crianças no cotidiano escolar dentro do projeto  

Plantar hoje para colher no futuro ,de modo a articular as observações das ações do 

cotidiano (campo), com as pesquisas bibliográficas, leitura de artigos e textos 

científicos. 
 



5. Desenvolvimento 

 

A Educação Ambiental contribui fortemente para o processo de conscientização 

levando à mudanças de hábitos e atitudes do homem e sua relação com o ambiente. 

Existe uma necessidade de se buscar a democratização da cultura, do acesso e 

permanência na escola bem como da melhora do nível cultural da população. 

Loureiro (2004, p.89) compartilha da mesma idéia, onde:   
“as alterações da atividade humana, vinculadas ao fazer educativo possam 
conferir  
mudanças individuais e coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, 
econômicas  
e culturais”.   

A Educação Ambiental requer uma abordagem interdisciplinar, já que lida com a 

realidade, adota uma abordagem que considera todos os aspectos que compõem a 

questão ambiental e sociocultural e procura conforme Oliveira (2003) estabelecer um 

diálogo entre as diversas culturas presentes nos mais diversos espaços/tempos 

sociais, onde a vida cotidiana não é apenas lócus de repetição, é também, e, 

sobretudo, espaço/tempo de produção de conhecimentos válidos e necessários 

(Alves, 2004).   

 

6. Resultados Esperados 

 

Esperamos com o desenvolvimento desse trabalho obter resultados que comprovem 

a importância e eficácia da utilização de espaços educadores sustentáveis para a 

construção da consciência ambiental desde os anos iniciais do ensino fundamental  
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