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ESCOLA MUNICIPAL SALGADO FILHO 

Direção: Rogéria Cardoso Walter de Lima
        Evandro Pinheiro
Educador(a) Socioambiental: Michael Collins
Líder ambiental: Cássio Marcelo Gomes Vieira

PROJETO: PLANTAR: REVITALIZANDO VIDA!

O “Projeto Plantar: Revitalizando Vida” foi  desenvolvido para que os estudantes 

da Escola Municipal Salgado Filho participem de ações que ampliam a consciên-

cia ambiental e a formação de hábitos e atitudes sustentáveis, rumo ao sensível, 

ao respeito e ao cuidado com o meio ambiente.  

O espaço atrás da escola, que é ocioso, foi escolhido para o plantio e para que 

futuramente sejam feitas trilha e nova área ecológica para atividades escolares. 

Foi realizado o plantio de 20 mudas de árvores ornamentais e frutíferas, tais 

como: ipês roxo e amarelo, calistemos, grumixameiras, escumilhas africanas, 

magnólias, bacuparis, aceroleiras, jabuticabeiras e goiabeiras. Os alunos planta-

ram, confeccionaram  placas para identificar as árvores e fizeram a cerca prote-

tora das mudas.

O plantio, o cuidado com o espaço limpo e com as mudas tornam-se possibili-

dades ricas para os estudantes durante os momentos de experimentos com a 

terra, a água e o cultivo proporcionam o compreender a natureza em sua essên-

cia. Cuidar das plantas e acompanhar o crescimento delas desperta a importân-

cia  de integrar  ao meio ambiente na busca do bem-estar de todos. 

Por intermédio desse projeto coletivo do Programa Escola Integrada os alunos, 

funcionários e professores revitalizam a constante vontade de plantar a semente 

da consciência ecológica na escola.
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ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO

Direção: Sabrina Rebello Sasdelli 
       Ricardo Sérgio S. Ferreira 
Educador(a) Socioambiental: Nelson Carlos Bregunci de Mendonça

PROJETO: ATIVIDADES AMBIENTAIS EMSA 2019

A Escola Municipal Santo Antônio - EMSA - é escola de ensino especial de jovens 
e adultos, fundada em 1994 e atende a cerca de 110 alunos de manhã e à tarde.

Durante o ano letivo são oferecidas diversas oficinas, com destaque para a de 
educação ambiental.

Oficina da Terra:  envolve a horta escolar com agricultura orgânica. Durante o 
corrente ano estão sendo praticadas diversas atividades com enfoques ecológi-
cos e sustentáveis:

Ampliação e Acessibilidade da Horta Escolar:  feitos três canteiros elevados 
de alvenaria, rampa de acesso a cadeirantes com guarda-corpo e sinalização tátil 
no piso seguindo a norma da ABNT, além de novo cercamento da área.

Reduzir, reutilizar e reciclar (3 R’s): nas atividades propostas pela escola já 
está consolidada a reutilização de diversos materiais, como garrafas PETs, caixas 
de leite e copos descartáveis, para fins diversos nas oficinas. O Projeto “Caneca 
na mão, reciclagem no coração” objetivou reduzir o uso dos copos descartáveis 
pelos alunos. É feita a separação, por meio das lixeiras seletivas, e destino cor-
reto do lixo reciclável, com apoio da SLU. 

Vermicompostagem: os alunos são instruídos a realizar a reciclagem de parte 
dos resíduos orgânicos oriundos da merenda escolar, por meio da compostagem 
em caixas com minhocas. 

Participação efetiva nos eventos do Projeto ECOESCOLA BH: presença nos 
Percursos Ambientais oferecidos pelo Programa para conhecer as áreas verdes 
urbanas e no Projeto PLANTAR BH que realiza plantio de árvores pela cidade. 

Semana de Meio Ambiente: com o foco no combate à Dengue, realizou-se 
mutirão de limpeza nos arredores do prédio da SMED, plantio de sementes de 
Crotalária (segundo senso comum essa planta atrai inseto que é predador natu-
ral do mosquito e de suas larvas), contação de histórias, passeata com faixas, 
paródias de músicas atuais e entregas de folders para as pessoas nas ruas e no 

prédio da escola. 
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Coleta de lacres de latinhas de alumínio: a comunidade da EMSA está en-
volvida em juntar lacres de latinhas para trocar por cadeira de rodas que será 
utilizada pelos alunos na escola. Para tanto, são necessárias 140 garrafas PET 
de dois litros cheios de lacres. Foram recolhidas, até o momento, 120 garrafas. 
Esses lacres serão entregues à empresa comprometida com a sustentabilidade e 
correta destinação do material.

Trocas de lâmpadas e torneiras: para tornar  a escola ainda mais sustentável, 
a direção da EMSA investiu recursos para a troca de todas as lâmpadas fluo-
rescentes por lâmpadas LED, que são melhores, promovem maior economia no 
consumo de energia, possuem longa vida útil e são ecológicas. Para economizar 
água,  foram trocadas todas as torneiras convencionais dos banheiros mascu-
linos e femininos por torneiras com temporizador, mais resistentes, de fácil uso, 

além de higiênicas. 
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ESCOLA MUNICIPAL SENADOR LEVINDO COELLHO

Direção: Eduardo César Baccarini Alves Costa 
       Paula Viana de Carvalho
Educador(a) Socioambiental: Wander Rezende Araujo
Líder ambiental: Vitor Fernando da Silva

PROJETO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Em 2019, os temas abordados foram: cuidado e respeito à natureza (reciclagem, 
horta orgânica e compostagem), plantas  de origem africanas, biofábrica de 
joaninha e crisopídeo (conhecido popularmente como “bicho-lixeiro”, é eficaz 
no controle de diferentes pragas). Os estudantes da Escola Integrada partici-
pam ativamente de todos os processos da horta orgânica como: compostagem, 
plantio, identificação de espécies de hortaliças, plantas medicinais e aromáticas. 
O trabalho na horta ainda possibilita discussões sobre agroecologia e controle 
biológico. Os estudantes da Escola Integrada produzem na horta e na estufa 
mudas de plantas, inclusive de origem africanas, e que são usadas em nossa 
comunidade. O líder ambiental, junto com os educandos, plantam essas mudas 
e catalogam para, depois, serem  distribuídas para a comunidade escolar  na 
Mostra Cultural, em novembro. 

Outra importante ação é a parceria da Escola Integrada com a biofábrica, locali-
zada na Casa Amarela, dentro do Parque das Mangabeiras, em frente à horta, 
que inclusive produz pulgões e outros materiais para alimentar a biofábrica (pro-
jeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente). 

Os alunos participam de oficinas dentro da biofábrica, o que possibilita rica  in-
teração entre educação e o meio ambiente.  O objetivo principal do projeto é cri-
ar condições para que os estudantes vivenciem processo produtivo sustentável, 

que permite a eles repitirem essas vivências e experiências nos demais espaços. 

Nesse sentido,  torna-se  primordial que a espécie humana repense suas atitudes 
e comportamentos: estabelecer a preservação do meio ambiente e poder assim 
promover modelo de desenvolvimento sustentável. (MOREIRA, SILVA e LUZ, 
2009).

Referência: MOREIRA, P.A.A. M; SILVA; LUZ, M.P. Educação ambiental na escola: 
A realidade do setor público e privado – estudo de caso, Goiânia, 2009.
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ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO PHÍDEAS GUIMARÃES

Direção: Maria Aparecida Nunes
       Marina de Azevedo Santos Leandro 
Educador(a) Socioambiental: Bruno Policastro Pessoa Lage
Líder ambiental: Maria José de Castro Gomes

PROJETO: CULTIVANDO VALORES

Observa-se, no decorrer da história da humanidade, que há intrínseca relação 
entre o ser humano e o meio natural que o cerca. A história mostra que o homem 
fez da natureza seu hábitat e sua subsistência; no entanto, com o passar dos 
séculos, esse laço pacífico foi rompido com novas formas de organizar o social, 
a busca incessante pelo domínio econômico e pelo produzir em larga escala, 
somado ao elevado nível de crescimento populacional, ao enorme desgaste dos 
recursos naturais.

Como educadores, é dever contribuir para formar geração com consciência quan-
to ao seu papel como cidadãos voltados para valorar ética, social, econômica e 
ambientalmente, além de pensar na escola que promova esse aprendizado, a fim 
de se ensinar a importância de atitudes de preservar para que as gerações fu-
turas não sofram com o colapso ambiental. Assim, o projeto “Cultivando Valores” 
proporcionou o conhecimento e a consciência dos alunos do Ensino Fundamental 
sobre itens que envolvem meio ambiente ao criar atitudes para a preservação e 
o desenvolvimento sustentável.

O projeto iniciou-se ao apresentar o tema aos alunos. Houve conversa dirigida 
sobre o lixo, a preservação do meio ambiente, a importância da reciclagem. Os 
estudantes realizaram campanha para coleta de garrafas plásticas. Na oficina de 
artesanato da Escola Integrada foram confeccionados cachepots representando 
diversas espécies de animais e na oficina de horta plantadas as suculentas. Os 
trabalhos foram expostos no corredor de entrada para as salas, com a forma do 
jardim da biodiversidade.
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ESCOLA MUNICIPAL TENENTE MANOEL MAGALHÃES PENIDO 

Direção: Amila Fátima Porfirio de Andrade 
       Chelcio Magno Siqueira
Educador(a) Socioambiental: Letícia Silva Martins
Líder ambiental: Thaís de Carvalho Morato

PROJETO: ECOESCOLA: PRESERVANDO O FUTURO

O projeto “Horta escolar” implantado em 2018 envolveu todos os setores da 
escola. O empenho dos alunos e funcionários foi tão satisfatório que em 2019 
foi acordado que ele já estava pronto para ser expandido de forma a tornar o 
espaço escolar cada vez mais sustentável. Além dos ambientes de cultivo, onde 
são plantadas diversas hortaliças para consumo na escola, também foram cria-
dos outros projetos:

Projeto Patrulheiros da Água: 

Houve alunos que se tornaram voluntários para observar o desperdício de água 
em locais em que é possível fazer ação imediata, como lavatório, almoço e es-
covação. Os patrulheiros são escolhidos mes a mês, vestem uniforme especial e 
conscientizam os alunos quanto ao gasto exagerado de água e orientam os mo-
mentos de higiene. A ação de economia de água nos banheiros e tanques é feito 
diariamente por todos os alunos de tempo integral.

Coleta Seletiva:

Os alunos do Programa Escola Integrada espalharam, pelas salas da escola, 
caixas reaproveitadas para coleta seletiva de papel. Foi feito trabalho de consci-
entização sobre o uso otimizado dos impressos e seu descarte. Quinzenalmente, 
as caixas são recolhidas pelos alunos e enviadas para a reciclagem.

Projeto Natureza e Escola:

Com o objetivo de revitalizar o ambiente escolar, o Projeto Ecoescola da EMTMMP, 
junto à oficina de artes, espalhou plantas suculentas e kokedamas pelas janelas, 
paredes e vigas. Além do reforço nos conhecimentos botânicos com atividades 
sobre suculentas e plantas ornamentais, os alunos se revezam nos cuidados de 
cada vaso. Essas ações proporcionam a valorização do espaço escolar, controle 
térmico e desenvolve a responsabilidade e o pertencimento em cada estudante.

“Eu aprendi que nunca somos pequenos demais para fazer a diferença”, diz 
Greta Thunberg, 16 anos, ativista sueca pelo meio ambiente.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM VITÓRIA II

Direção: Janaína da Silva Valadares
Educador(a) Socioambiental: Vera Lúcia Pereira Martins Silva
Líder ambiental: Leandra Teixeira Rocha

PROJETO: HORTA NA ESCOLA

Atividades sob o enfoque da educação ambiental devem ser frequentes na Edu-
cação Infantil. A criança necessita apropriar-se de sua natureza para repensar as 
possibilidades de transformações que impactam no meio ambiente. A escola é 
espaço propício para o debate com o fortalecimento da cidadania ambiental. 

Com essa concepção, ao analisar a geografia da Escola Municipal de Educação In-
fantil Jardim Vitória II, observa-se local imerso no ambiente, com matas, jardins, 
minas e pedreiras. 

Nessa perspectiva, desde o ano de sua fundação (2015), ocorreram inúmeros pro-
jetos interdisciplinares voltados para a sustentabilidade.  Ano expressivo foi 2017 
em que houve projetos alimentícios, de cultivo de hortaliças, plantas, flores e er-
vas medicinais, com as turmas de 3-5 anos. Essas ações culminaram, em 2018, 
no surgimento do projeto institucional “Horta na Escola”. 

Ele permanece nas atividades pedagógicas e se destaca na produção e consumo 
de alimentos naturais pelas crianças e equipe de funcionários – professores, aux-
iliares, cantineiras. O empenho coletivo desses profissionais torna possível surgir 
novos saberes entre si com as crianças. 

A presença do alunado no projeto alia-se ao aprendizado significativo, pois, ele é 
o protagonista nas vivências sensoriais de manutenção dos espaços coletivos de 
plantio nos canteiros da horta e nos jardins da escola. As experiências ambientais 
são positivas no processo crítico de observar, experimentar, cultivar, cuidar, recriar 
e conhecer a estrutura ecológica, que consegue influenciar toda a comunidade 
escolar.

Desse modo, a “Horta na Escola” promove ações na perspectiva da educação am-
biental onde as crianças se reconhecem como parte da natureza e como sujeitos 

capazes de promover a conservação do espaço natural. 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARFIM

Direção: Priscilla Emília Neiva de Souza
       Bárbara Ellen Moreira de Araújo Sabino
Educador(a) Socioambiental: Márcia de Assis Pereira

PROJETO: EDUCANDO PARA UM FUTURO MELHOR: HORTA,   
   JARDIM E RECICLAGEM

As proposições curriculares para a Educação Infantil em Belo Horizonte apresen-
tam como eixos estruturadores as interações, o brincar e a cultura-sociedade- 
natureza, que promovem o construir pessoal e coletivo da identidade infantil. 
Desse modo, proporcionar experiências e vivências integradoras com a natureza 
possibilitam que as crianças até 5 anos reconheçam-se como seres naturais e 
sociais é medida primordial na Educação Infantil, como parte da formação inte-
gral a que elas têm direito.

Projetos como o criar e o cultivo de plantas na horta promovem múltiplas vivên-
cias no âmbito escolar e permitem que as crianças interajam de forma lúdica e 
pedagógica com o espaço e materiais oferecidos. O desenvolvimento e a aprendi-
zagem nesse projeto serão contínuos, uma vez que as crianças têm a oportuni-
dade de levar para casa, e até sua comunidade, o que foi aprendido. Seja pela 
curiosidade de mexer na terra, a novidade de experimentar alimento cultivado 
por elas mesmas, a expectativa pelo crescer das hortaliças e verduras ou pela 
necessidade de cuidar daquele espaço como seu.

Para efetivar esse projeto, há vários canteiros em pneus em área física de boa 
ventilação e luminosidade solar, com água próximo ao local, para manter a horta 
e os jardins irrigados.

Ao mesmo tempo, os professores promovem situações e experiências de como 
cuidar da natureza, incentivam as crianças a perceber conceitos de sustentabi-
lidade ao utilizar as maneiras adequadas e os materiais que muitas vezes são 
descartados no meio ambiente.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA CRUZ

Direção: Ruth Castelo Branco Lourenço 
       Walquíria Almeida de Jesus
Educador(a) Socioambiental: Cláudia Márcia Teixeira de Souza 

PROJETO: PLANTANDO E REGANDO A IDEIA DA                       
         PRESERVAÇÃO

Após participar das formações do Programa ECOESCOLA BH, em 2018, nasceu 
o desejo de implantar a horta na EMEI Santa Cruz. Devido ao pouco espaço, a 
horta foi feita em locais alternativos, como pneus, garrafas PET e paletes. 

Sabendo da importância de trabalhar com as crianças sobre consciência ambien-
tal, alimentação saudável, neste ano o projeto continua. 

Para que as crianças compreendam o mérito de cuidar do planeta é necessário 
que essa conscientização comece pelos espaços que conhecem e utilizam. Surgiu 
daí o projeto “Plantando e regando a ideia da preservação”.

Ele tem desencadeado algumas ações, como a economia de água. De início, o 
diálogo, em sala, como seria possível economizá-la ao regar a horta. Foi então 
que um aluno deu a ideia de recolher a água que sobra nas garrafinhas no final 
do dia. Surgiu, assim, novo proceder. Para colocar a ideia em prática, primeira-
mente, foram feitos os combinados de como recolher a água. Depois, partiu-se 
para a coleta. 

Os ajudantes do dia passam, com balde, de sala em  sala, no final  da aula e 
recolhem a água das garrafinhas que iriam ser descartadas. Ela é levada para a 
horta para a rega.

É muito interessante ver como os alunos criaram senso de responsabilidade em 
relação à coleta, sempre falam sobre o assunto e se preocupam com o horário 
que precisam ir nas salas buscar a água. 

Acredita-se que, por meio dessa atitude, será despertado nas crianças o desejo 
de preservar cada vez mais esse recurso, que é primordial para a vida. E que 
possam incentivar outros na preservação do meio ambiente.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO BERNARDO

Direção: Geisa Campos Abreu 
       Alessandra Carvalho Pereira
Educador(a) Socioambiental: Ivanete Teixeira de Oliveira 

PROJETO: ECOESCOLA BH: ADOTANDO O VERDE E 
  APRENDENDO COM A NATUREZA

O trabalho foi desenvolvido com a turma Jardim Encantado, estudantes de dois 

anos, de tempo integral. Percebeu-se que as crianças hoje têm poucas oportuni-

dades de explorar a natureza, ambiente riquíssimo. O projeto é convite para ob-

servar os elementos naturais e processos, e extrair deles o entender para a vida. 

O objetivo é contribuir para o saber e o valor da natureza e a sua apropriação: 

adota-se o jardim e os canteiros da horta, cuidando desses espaços. São desen-

volvidas as atitudes de estimular a espera, o cuidado e o colaborar, cultivar o 

agradecimento por tudo que a natureza nos oferece, de forma consciente, pro-

mover e valorizar a presença das famílias nas atividades do projeto.  Realiza-se 

analogia entre o desenvolvimento das plantas e o do ser humano.

Foi feita a leitura do livro “O mundinho e os bichinhos de jardim” e outros. Reali-

zado o plantio de sementes de girassol, mudas de flores e de plantas medicinais. 

As etapas do desenvolvimento das plantas foram acompanhadas. 

Na Mostra Cultural serão exibidos para a comunidade escolar os estudos reali-

zados no decorrer do ano letivo e para representá-los será montado o jardim 

encantado com materiais recicláveis no cenário e seus elementos. 

A turma do Sítio, constituída também por alunos de dois anos, adotou canteiro 

para o plantio de milho. O projeto “Um Milharal na Escola” se dá por meio de 

situações que fazem ou podem fazer parte do dia a dia da criança, com o obje-

tivo de contribuir para que os alunos conheçam os processos da natureza e seus 

recursos naturais. 
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOLIMÕES
Direção: Andreia de Barros Teixeira
       Carla Danielle Guilherme Braga
Educador(a) Socioambiental: Tábata Damásio e Silva

PROJETO: HORTA NA EMEI - DESCOBRINDO OS ALIMENTOS 

A Emei Solimões,  em 2019,  trabalha  o eixo sustentabilidade  em seu projeto 

institucional, visando ao uso consciente do material usado. Ela possui espaço 

para plantio e as hortaliças são cultivadas em pneus recicláveis.

Houve o envolvimento da comunidade escolar com a doação de esterco, terra, 

pneus e mudas de verduras. Orientada pelo Programa  ECOESCOLA BH iniciou-

se o preparo dos canteiros. As mudas foram recebidas e plantadas no mês de 

junho pelas turmas de crianças de 1 ano e 2 anos integral (“Turma da Roça”,  

“Turma da Lagartinha” e “ Turma um mundo melhor”).

Os alunos, auxiliados pelas professoras, plantaram mudas de salsa, cebolinha, 

alface e beterraba. No final de agosto, fizeram a colheita das duas últimas, ob-

servaram e ficaram admirados com a raiz. Em seguida, foi feito o suco com a 

beterraba e as crianças o saborearam com satisfação.

Recentemente, plantaram novas mudas de alface para, de novo, observar o seu 

nascer. As turmas mencionadas trabalham em sala de aula a alimentação sau-

dável ao apresentar várias frutas e hortaliças como forma de promover outros 

hábitos alimentares.

Percebe-se que, ao longo desses meses, com esse projeto, além de criar o espíri-

to de equipe nas crianças, ainda desperta curiosidade nelas para provar novos 

alimentos.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA LEONINA

Direção: Leandro de Jesus Gomes 
       Canuta dos Reis Oliveira
Educador(a) Socioambiental: Ivanilda Gomes Fernandes

PROJETO: O MUNDINHO E EU: MEIO AMBIENTE E 
                SUSTENTABILIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O projeto “O Mundinho e Eu: Meio Ambiente e Sustentabilidade” tem como obje-
tivo promover o debate e a consciência das crianças da educação infantil acerca 
dos temas que envolvem a ecologia para desenvolver o construir de atitudes 
sustentáveis que visem a preservar a escola sustentável.

Ao possibilitar que a criança experimente situações de integrar com o ambiente 
e a se relacionar com os elementos da natureza, desenvolve sentimento de 
aproximação e familiaridade. Ações ao ar livre, de contato com a água, a terra, 
o vento, são vivências que proporcionam grande prazer para as crianças porque 
possibilitam desfrutar de experiências com a natureza. 

O plantio e a manutenção da horta ou do jardim são possibilidades riquíssimas 
em que as crianças experimentam o contato com a terra, a água, as plantas, 
ao mesmo tempo em que podem observar e acompanhar o desenvolvimento da 
vida, sentindo-se responsável por ela. A germinação, o crescimento, a colheita 
ou simplesmente apreciar a beleza das plantas, a presença de insetos e pragas, 
a rega diária e tantas outras são exemplos de ações que dão ensejo às crianças 
de integrar aos ciclos da natureza. Essas vivências oportunizam compreender a 
ecologia de maneira prática e significativa.

Atividades previstas: 

• rodinhas de conversas sobre o meio ambiente e seus problemas; 

• música; 

• plantio de hortaliças, mudas frutíferas e plantas ornamentais;

• crachá: guardiões do meio ambiente; 

• pintura de garrafas PET para cercar a horta; fazer embalagem de sabão líquido, 
vasos de plantas, regadores;

• montagem de jardim vertical, horta e pomar.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
VILA SENHOR DOS PASSOS

Direção: Auria Silva Veiga
       Zilda Márcia de Jesus Said 
Educador(a) Socioambiental: Jane Martins dos Santos Souza

PROJETO: HORTA E COMPOSTAGEM NA ESCOLA 

O “Projeto Horta e Compostagem na Escola” foi iniciado na EMEI Vila Senhor 

dos Passos, em março de 2019, com objetivo de trazer para perto das crianças 

o processo de  alimentação orgânica. As crianças cultivaram os alimentos su-

pervisionadas pelas professoras Jane Martins e Fátima Rocha, para consumo na 

própria EMEI.

O começo do projeto ocorreu com a visita do voluntário Wagner Martins que re-

vitalizou, junto com as crianças, onze canteiros inativos da escola. O agrônomo 

Lucas, da PBH, também participou do projeto, explicando para os alunos como 

fazer compostagem e plantar mudas de hortaliças. Dando prosseguimento, as 

professoras reforçaram as informações de como cuidar da natureza, reaprovei-

tar cascas de verduras e legumes para fazer compostagem, iniciar conceitos de 

sustentabilidade, colocar em prática boas relações com o meio ambiente e pro-

mover alimentação orgânica. Elas utilizaram prática pedagógica que contempla 

múltiplas aprendizagens.

Desde então, a EMEI Vila Senhor dos Passos vem colhendo frutos dessa inicia-

tiva. As crianças apresentam mais interesse em comer os alimentos plantados, 

cultivados e colhidos por elas, observam melhor os recursos naturais que en-

volvem seu dia a dia e demonstram entender a importância de cuidar do planeta.
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ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL XODÓ MARISE

Direção: Cristiane Oliveira Cardoso 
       Reneide Quintiliana Rodrigues
Educador(a) Socioambiental: Gizelda Leão e Cristiane  Lúcia

PROJETO: PROJETO HORTA NA ESCOLA/ALIMENTAÇÃO 
         SAUDÁVEL

A Emei Xodó Marise, desde 2017, desenvolve o “Projeto Horta na Escola/Alimen-

tação saudável”.

Foi utilizado espaço que se encontrava ocioso na EMEI para plantar hortaliças, 

como alface, couve, salsinha, cebolinha, pimentão, beterraba, morango e muitas 

folhas para fazer  chás.

Esse projeto conta com crianças de 2 a 5 anos, juntamente com suas professo-

ras. Além de ambiente propício na escola, ele cria horta e permite a multidisci-

plinaridade como fator de integração de conhecimentos.

Outro ponto importante é que, além de ocupar espaço que não era utilizado, os 

alimentos servem de adicional de merenda, estimula assim hábitos saudáveis. 

Sem contar, é claro, na alegria que as crianças ficam em cuidar e observar o 

crescer das hortaliças que servem  na alimentação.

Esse contato com a natureza tem ajudado a conscientizar a sustentabilidade de 

forma lúdica, ou seja, também é ótima ferramenta pedagógica.



87



88

PARCERIA: BRINQUEDOTECA ITINERANTE COLÔNIA DO 
     BRINCAR 

Responsável: Luciana Moreira / geógrafa, educadora ambiental e 
                       brinquedista

PROJETO: A IMPORTÂNCIA DE BRINCAR COM A NATUREZA   
  PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS   
  PARA A VIDA NO SÉCULO XXI
A vivência lúdica com a natureza foi realizada no XI Seminário da EMEI Heliópo-
lis para que os educadores pudessem experimentar a potência do brincar com o 
meio ambiente e se reconectar com os quatro elementos e também com a na-
tureza humana que está presente no convívio entre os alunos e educadores no 
espaço escolar. No Brasil, mais de 80% da população vive em cidades. Apenas 
40% das crianças brasileiras passam uma hora ou menos brincando ao ar livre 
por dia. 

O professor do Ensino Infantil é para a criança importante referência, pois em 
muitas creches ela permanece, em média, mais de cinco horas sob os cuidados 
do educador. Assim, a formação ambiental e socioemocional do professor é cada 
vez mais urgente, pois será ele que irá criar os caminhos possíveis para que as 
crianças tenham infância plena e recheada de exemplos construtivos que surgem 
da convivência e das brincadeiras com os elementos naturais e humanos. 

A cultura Maker é tendência para a educação no século XXI e, de acordo com as 
dez competências da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), é preciso ensinar 
de forma a transformar o conhecimento técnico em atitudes. 

Brincar com a natureza é quando a criança mais constrói o seu pensar científico 
ao mesmo tempo ela se sente protagonista da sua brincadeira e levará o seu 
enredo até o final. Os elementos da natureza são brinquedos não estruturados, 
pois eles não determinam para a criança sobre como brincar e será a intenção 
da criança sobre o elemento natural que irá determinar a brincadeira e estimular 
nelas a capacidade de tomar iniciativa e mover a sua vontade para a construção 
da própria história de vida conectada e significativa. 

Professores inspirados transformam a educação e tocar no melhor que existe 
em cada educador faz com que eles também se conectem e despertem o melhor 
que existe em cada aluno para que surja no futuro seres aptos para construir 
sociedade mais sensível e humana, voltada para preservar toda forma de vida 
no planeta. 
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