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RESUMO 

 

Busca-se, neste trabalho, promover a conscientização, em alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, sobre a alimentação saudável em ambiente sustentável, viabilizando 

aos jovens a possibilidade de colaborar com o meio ambiente, alimentando-se de 

forma saudável e reutilizando seu próprio lixo. Há alternativas viáveis para reduzir a 

problemática do consumo exagerado de alimentos industrializados e pouco 

saudáveis. Para isso, neste projeto de duração de um semestre, foram utilizadas 

garrafas do tipo pet na criação de hortas de forma consciente, nas quais os alunos 

fizeram o plantio de hortaliças e relatórios para cada etapa, o que ajuda a identificar e 

registrar os resultados parciais atingidos que são a reflexão positiva dos alunos e a 

criação da horta. Sobre os próximos encaminhamentos, serão realizadas a 

observação e a contagem de plantio para fazer a colheita com os alunos e preparar 

os alimentos para consumo. Depois, haverá discussão e produção do relatório final. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na alimentação, grande parte dos produtos utilizados são industrializados, 

processados e embalados, não havendo a conscientização necessária para o 

descarte responsável e sustentável desses materiais. Além disso, alimentos 

industrializados costumam ser pouco saudáveis, ainda mais quando o seu consumo 

já se inicia na infância e se prolonga na fase adulta.   

Em relação a essa realidade, Landim et al (2016) chama a atenção para o 

descarte incorreto do lixo relacionado ao problema das inundações nas cidades e da 

falta de consciência da população, incluindo as indústrias, entre outros segmentos da 

sociedade. Já Silveira Filho et al (2011), relaciona sustentabilidade à alimentação 

saudável e suas implicações diretas na melhora do desempenho escolar. Bruno César 

(2014) identifica que em todo o mundo há escolas preocupadas em combater a 

obesidade infantil, elaborando estratégias que unem a conscientização sobre 

inadequações alimentares à projetos de sustentabilidade.      

É necessário promover ações de conscientização quanto ao problema da má 

alimentação das crianças, da obesidade e do descarte incorreto do lixo, que gera 

muitos transtornos à sociedade e ao meio ambiente. A escola pode contribuir de modo 

relevante para fomentar projetos que criem uma nova consciência sobre essa 



realidade, como este projeto se propõe a fazer, levando os jovens à pratica de 

atividades de plantio e aproveitamento consciente e sustentável de materiais 

descartáveis.   

 

OBJETIVO 

 

Objetiva-se promover a conscientização a respeito da alimentação saudável e 

do meio ambiente sustentável, mostrando aos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental I que é possível colaborar com o meio ambiente, alimentando-se melhor 

e reutilizando seu próprio lixo.  

 

METODOLOGIA 

Este estudo conta com a participação ativa dos alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental I em todos os processos envolvidos que são os seguintes: 

primeiramente tem-se a abordagem ampla dos temas (poluição e seus impactos 

ambientais; alimentação saudável etc.); posterior a isso, são trabalhados assuntos 

que estão ligados diretamente ao projeto (embalagens plásticas, alimentação natural, 

recursos renováveis, sustentabilidade); em seguida, vem a prática com o manuseio 

dos materiais e sua utilização em hortas com a orientação e acompanhamento de 

alunos do Curso de Pedagogia da Faculdade de Hortolândia.   

Os alunos do Ensino Fundamental participarão do projeto como um todo, 

incluindo a escolha do que será plantado, até a colheita e consumo dos vegetais. Em 

todas as etapas, relatórios são feitos junto com os alunos. O projeto tem a duração de 

um semestre e está no terceiro bimestre da sua execução.    

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Dentre outros materiais, o plástico é um elemento que demora centenas de 

anos para se decompor. Nesse projeto aprende-se a reutilizar a garrafa pet na criação 

de hortas e de forma consciente, a fim de colaborar para uma alimentação mais 

saudável e sustentável. Para isso, a conscientização sobre a importância dos 

cuidados com o meio ambiente e a qualidade nutricional é o primeiro passo a ser 

seguido, desenvolvendo, também, noções de responsabilidade econômica. 



Após isso, é necessário registrar em relatórios o que foi feito e o que se 

aprendeu (em cada etapa), destacando as reflexões que foram partilhadas: debate 

dos impactos causados pelo descarte inadequado do lixo (poluição); abordagem de 

temas paralelos (como tipos de poluição: água, atmosférica, solo, visual); produtos 

industrializados e agrotóxicos nos alimentos; danos causados pela vida urbana e a 

importância do equilíbrio ambiental. Por fim, vem o plantio de hortaliças, sua 

manutenção e a segurança de saber a procedência desses alimentos.      

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

O projeto em andamento alcançou seu propósito inicial de conscientização 

sobre alimentação e meio ambiente, ou seja, de que é possível criar estratégias para 

se alimentar de forma saudável e colaborar com o meio ambiente reutilizando o próprio 

lixo, além de esclarecer os alunos sobre os impactos causados por esses resíduos, 

independente de quem o descartou de forma indevida.  

Em relação aos encaminhamentos futuros, tem-se a observação e a contagem 

de plantio que apenas foram iniciadas para, posteriormente, fazer a colheita com os 

alunos e preparar os alimentos para consumo. Na sequência, haverá discussão e 

produção do relatório final.  
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