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ESCOLA MUNICIPAL JONAS BARCELLOS CORRÊA 

Direção: Elizabeth Alvarenga Martins
       Alessandra Gil Salazar
Educador(a) Socioambiental: Fernanda Cássia da Costa Vargas
Líderes ambientais: Vilma de Lurdes Ramalho Silva e
                          Carla Maria dos Passos

PROJETO: A PLANTAÇÃO E A COLHEITA DAS HORTALIÇAS 
   NA ESCOLA

O maior desafio dos educadores no século XXI é adequar-se à maneira como as 
crianças e os adolescentes pensam para que o conteúdo seja absorvido de ma-
neira satisfatória. Boa estratégia é trazer a prática para a aula. Assim, a teoria 
ensinada em sala ganha exemplos reais e deixa de ser abstrata.

O meio ambiente é o tópico mais importante a ser ensinado: explorar a relação 
do ser humano com a natureza e os impactos que suas ações podem causar. É 
aí que o projeto de horta escolar se insere, pois aproxima os estudantes da re-
alidade, fazendo com que criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos.

A horta serve como objeto de estudo interdisciplinar. Os estudantes discutem te-
mas como nutrição e ecologia que, aliados ao trato com a terra e plantas, geram 
situações de aprendizagem reais e diversificadas. Assim, os educadores devem 
dar o máximo de responsabilidades às crianças, inserindo-as nas discussões so-
bre o rumo do projeto e cuidados com as plantas.

Entre os benefícios alcançados com o projeto horta escolar, destacam-se: a 
produção e consumo de alimentos naturais pelos alunos, atividades ligadas à cu-
linária na escola, troca de conhecimentos, inserção de assuntos como a economia 
doméstica, influência nas escolhas alimentares das crianças, além de apresentar, 
na prática, as consequências que ações do homem têm no meio ambiente.

A horta também pode inserir a comunidade, ao trazer para o projeto os pais e 
familiares dos alunos. As crianças servem de multiplicadores, porque levam o 
que aprendem na escola para casa e, desse modo, a influência da horta não se 
restringe à escola.



33

O resultado do projeto horta na escola são alunos mais conscientes que levam 
para a vida ensinamentos ecológicos, ampliam a necessidade de mudança de 
postura que é preciso implantar no meio social quanto à natureza.

O objetivo do cultivo da horta é incentivar o consumo dos alimentos plantados 
pelas crianças e seus familiares. Com a horta as crianças trabalharam o con-
ceito de sustentabilidade e falaram da importância nutricional dos alimentos, 
com as mudas cedidas pela PBH. Os estudantes, com a ajuda da líder ambien-
tal, plantaram hortaliças em seus respectivos canteiros. Puderam colhê-las e 
consumi-las.
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ESCOLA MUNICIPAL  JOSÉ DE CALASANZ

Direção: Francisca Rodrigues Silveira
       Wanessa de Almeida Costa
Educador(a) Socioambiental: Erick Maciel Silva
Líder ambiental: Eleci Lima Brito

PROJETO: JARDINS POR FORA E POR DENTRO 

A inspiração para o projeto surgiu da frase de Rubens Alves: “Todo jardim começa 

de um sonho de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago 

seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da 

alma. Quem não tem jardins por dentro, não tem jardins por fora, e não passeia 

por eles...”

O projeto nasceu da conveniência de tornar os ambientes escolares mais verdes 

e belos e de incentivar os alunos a valorizar as áreas verdes, estimular o cuidado 

pela natureza, sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar de que a vida 

depende do meio ambiente sustentável, como teia que interliga todos os seres 

vivos: animais, plantas, seres humanos.

Além do jardim, o projeto abrange também a horta. A monitora ensina desde 

tratar a terra até a colheita. Os restos de alimentos, vegetais e frutas da cantina 

da escola são reutilizados na compostagem. O material produzido é aproveitado 

para adubar a terra a fim de receber as sementes e mudas. Os alunos aprendem 

a plantar, cuidar e participam também da festa da colheita. As folhas e legumes 

colhidos são levados para a cantina e utilizados no preparo de refeições.

O projeto envolve todos os setores  da escola, pois  todos  compartilham da     

responsabilidade de contribuir para o ambiente melhor para se viver.
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ESCOLA MUNICIPAL MAGALHÃES DRUMOND

Direção: Mauren Namorato
       Valéria Silvia Moreira
Educador(a) Socioambiental: Margareth Claro da Silva Cruz
Líder ambiental: Claudina Justino Minas

PROJETO: INTEGRADA SUSTENTÁVEL

A Escola Integrada da Escola Municipal Magalhães Drumond, pelo quarto ano 

consecutivo, dá show no quesito preservação e sustentabilidade. Além dos pro-

jetos em 2018, em 2019 foram criados dois do Programa ECOESCOLA BH:   De-

fesa Civil na Escola e PlantAR BH. O intuito principal é despertar olhar crítico nos 

alunos e torná-los cidadãos ecologicamente corretos.

Em 2019, destaca-se como principal o Projeto Horta Escolar. Com ele, a escola 

mantém a horta ativa o ano todo: abastece semanalmente a cantina com ver-

duras. Quando possível, as crianças levam para casa alguma verdura cultivada. 

Há horta em espaço alternativo (pneus) e grande canteiro onde os alunos apren-

dem com a prática do manejo a colheita de verduras, leguminosas e plantas 

medicinais.  

A escola tem privilégio com o espaço da Integrada. Além da horta, há jardins 

verticais em paletes e garrafas PET e o que denominamos “Jardim de Alá”. As 

crianças cuidam do solo, da irrigação diária e das podas. Elas mantêm o jardim 

todo cercado com garrafas PET coloridas dando forma; preservam a reciclagem 

na escola, visto que o Projeto Coleta Seletiva é ativo no dia a dia. Tanto a horta 

como o jardim se desenvolvem com materiais orgânicos e estimulam a retoma-

da do Projeto “Compostagem e Minhocário”, onde são aproveitados os resíduos 

orgânicos da cantina para manter saudável o meio ambiente. 
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ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA

Direção: Celma Aparecida Morais 
        Júlio César de Padua Silva 
Educador(a) Socioambiental: Carla Vanessa Serra Teixeira 

PROJETO: CIDADANIA VERDE

Reconhecer a importância das questões relacionadas à sustentabilidade é fun-
damental para a vida no planeta, com respeito a todas as formas de vida e nas 
suas relações com o meio ambiente. Reduzir e repensar são grandes metas que 
a humanidade precisa alcançar. A escola é local privilegiado para avançar nesse 
paradigma. 

Destacam-se os temas geradores do trabalho partindo da necessidade de es-
timular  consciência ambiental, formar comportamentos proativos em todas as 
idades, aptidões, participação e processos cognitivos; intervir com a interdisci-
plinaridade, com o divulgar das experiências e o contextualizar com significado 
real, social e histórico para esses grupos ricos e ecléticos da escola. 

Desenvolve-se o Projeto Polvo: o cérebro focado na sustentabilidade e alguns 
braços para desenvolver aptidões, em todos os turnos.

Ensino Fundamental

- Reciclagem de resíduos: coleta seletiva a cada quinze dias.

- Papa-pilhas: ponto de descarte de pilhas e baterias.

- Papa-óleo: descarte de óleo de cozinha usado para troca por material de limpeza.

- Concursos literários e de desenhos com o tema: Meio Ambiente/Sustentabili-
dade.

- Coleta de lacres de latas para troca por cadeiras de rodas. 

- Paisagismo: plantio de plantas ornamentais, jardins suspensos e árvores 
frutíferas em pequenos vasos.

- Iniciou-se debate para a criação de horta em cochos e na vertical.

- O professor Adriano Pereira da Silva desenvolveu a temática de “Educação Am-
biental na Escola” em seu projeto de conclusão de curso da UFSJ (Universidade 
Federal de São João del-Rei).
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Educação de Jovens e Adultos (EJA) Alfabetização – Noturno - Projeto Meio Am-
biente 

- EJA Externa: “Nossa cereja do bolo ’’. Horta no CRPI - Centro de Referência da 
Pessoa Idosa - a “Horta Melhor Idade ’’.

- Palestra no CRPI, pelo biólogo Bruno Lobato, com o tema: Hortas verticais.

Escola Integrada: 

- Oficina de horta e jardim.

- Oficina de customização e reciclagem.

A construção de sociedade sustentável, ecologicamente equilibrada e transfor-
madora, é oportuna para valorizar cada vez mais a biodiversidade do planeta; 
processo de autoria com o respeito e de “Cidadania Verde”, frutos da educação 

ambiental. 
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ESCOLA MUNICIPAL MOYSES KALIL

Direção: Iassiara Mirna de Souza
       Edivaldo Fernandes Ramos
Educador(a) Socioambiental: Iracilda de Souza
Líder ambiental: Daniela de Oliveira Carvalho

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ESCOLA VERDE

A Escola Municipal Moyses Kalil desenvolve a horta com os alunos do Programa 

Escola Integrada (PEI); eles cuidam e regam as plantas que se transformam 

em alimentos orgânicos, como complemento das refeições na cantina da escola. 

Foram cultivados: alface,cebolinha,salsinha, almeirão, espinafre, melão e ervas 

medicinais. As mudas foram adquiridas pelo Programa ECOESCOLA BH.

Iniciou-se o projeto de identificação das espécies arbóreas e fauna encontra-

das na escola,  quando os estudantes têm a possibilidade de se conectar com 

a natureza e adotar práticas e atitudes simples que contribuem para formação 

ambiental e cidadã.

A escola participa das seguintes ações do Programa ECOESCOLA BH: Formações, 

Projeto Percursos Ambientais e Projeto PlantAR BH.
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ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO CARVALHO MOREIRA

Direção: Nilson Simões Corrêa Júnior
       Adriana Eustáquia da Silva
Educador(a) Socioambiental: Patrícia de Lima Vieira

PROJETO: TRILHAS DA APRENDIZAGEM – ALFABETIZAÇÃO   
   ECOLÓGICA É POSSÍVEL?

“Todos somos membros plenos e cidadãos da mesma comunidade biótica” -                                                                                                                  
ALDO LEOPOLD (Silvicultor americano, acadêmico e filósofo ambiental).

Ver oportunidade disfarçada de revés é o olhar que todo professor precisa desen-
volver.  Obstáculos nos desafiam a ser mais criativos e sensíveis aos problemas 
dos outros, contornar limitações por meio de estratégias compensatórias e/ou 
treino funcional.

O Projeto Trilhas da Aprendizagem busca atender à demanda de alfabetização in-
terdisciplinar, sensível ao meio ambiente, promover a sustentabilidade, começar 
pelo preparo do material a ser utilizado nas intervenções pedagógicas e no con-
tato com seres vivos, no caso, plantas, cogumelos, insetos e aves.

A busca por desenvolver a aprendizagem de alunas com dificuldade de apren-
der, em situação de vulnerabilidade social ou que apresentem algum compro-
metimento neurológico, foi elaborada trilha de aprendizagem personalizada. O 
objetivo é aproximá-las do rico ambiente que a escola possui, visando a utilizar 
intencionalmente a horta, o laboratório e outros setores como espaços pedagógi-
cos.

Ao integrar na equipe as diversas potencialidades dos profissionais da escola, e 
não apenas os conhecimentos do professor, reforça-se a ideia de que todos são 
educadores e assim oportuniza a contribuição de cada um para a aprendizagem 
do aluno.

Acredita-se que criar e fortalecer vínculos afetivos é essencial no processo de 
ensino-aprendizagem. 
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ESCOLA MUNICIPAL PADRE MARZANO MATIAS

Direção: Júlio Cézar Matos Pereira 
       Maria Jacqueline da Silva Ferreira
Educador(a) Socioambiental: Denise de Fátima Zoglio
Líder ambiental: Sofia Mendes Maciel 

PROJETO: CONSUMO CONSCIENTE

O projeto da Escola Municipal Padre Marzano Matias despertou a consciência 

ecológica nos alunos, o cuidado e a preservação do espaço escolar, da natureza 

e do meio em que se vive, também criou práticas de sustentabilidade.

Foram ministradas, pela líder ambiental, oficinas práticas e teóricas de plantio, 

cuidados, controle de pragas, irrigação, coleta seletiva, entre outros. Deu-se ini-

cio ao cultivo da horta na escola com os alunos do Programa Escola Integrada, 

funcionários e apoio da diretoria e coordenadoria. Fruto de trabalho coletivo, as 

hortaliças são usadas na merenda escolar e incentivam hábitos alimentares mais 

saudáveis, além de conscientizar sobre a importância dos alimentos orgânicos e 

evitar os agrotóxicos.

Deu-se continuidade às oficinas de artesanato, com materiais reciclados (PET, 

caixa de ovos, CD, caixa de leite e rolo de papel higiênico). Aproveitou-se para 

abordar a questão do consumo consciente e despertar o pensamento crítico dos 

alunos.

Em parceira com o monitor de informática, Valdemar Oliveira, foram feitos es-

tudos e pesquisas sobre energia limpa, uso consciente da água, reuso da água 

pluvial e produtos biodegradáveis. As pesquisas motivaram construir protótipos 

de telhado com garrafa PET.

Enfim, acredita-se que com esse trabalho investe-se no futuro superior, mais 

sustentável e melhor para todos.
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ESCOLA MUNICIPAL POLO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA

Direção: Luiz Henrique Borges de Oliveira 
       Shirlei Lopes da Silva
Educador(a) Socioambiental: Simone Mol da Silva 
Líder ambiental: Anderson de Jesus Rodrigues

PROJETO: REDUZIR E REUTILIZAR, ALTERNATIVA PARA 
  CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

Em 2018, a Escola Municipal Polo de Educação Integrada (EMPOEINT), na mo-
dalidade  interdisciplinar Eixo Temático Integrador (ETI), iniciou  trabalho de 
conscientizar e refletir sobre o lixo diário produzido pelas pessoas, mostrar os di-
versos impactos que ele causa no meio ambiente e o prejuízo para a sociedade.

Na escola, foi mudado o nome de oficina para vivências de educação ambiental/ 
horta e, em 2019, intensificou-se o tema da sustentabilidade na tentativa de 
conscientizar e inserir os estudantes em ações que mostrem que eles também 
são coparticipantes dessa grande usina de lixo. Ao pensar em estratégia imedia-
ta, iniciou-se reduzir o lixo ao reutilizar alguns resíduos selecionados e fortalecer 
o uso dos 3 R’s (erres) reduzir, reutilizar e reciclar.

As oficinas reutilizam garrafas PET, os estudantes apresentam algumas formas 
de aproveitar as garrafas: colocar água e gelar é a opção mais presente. Mas, 
para o trabalho na horta, foi sugerido a eles criar opções com PETs, como vasos 
com autoirrigação e hortas suspensas verticais e horizontais. 

O pneu, inimigo mais prejudicial ao meio ambiente, foi aplicado também na 
horta alternativa. Os estudantes tiveram grande interesse e participaram na 
produção desses materiais, até mesmo em suas moradias, que  é um dos obje-
tivos perseguidos. 

A EMPOEINT oferece ao alunado modelo de educação integral, que permite au-
tonomia, o que possibilita alcançar os estudantes em sua totalidade, despertar 
talentos e habilidades; o teor do trabalho deles é refletido em suas produções, 
em que demonstram estar curiosos quando estão motivados em vivência de seu 
interesse.
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ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO SOUZA LIMA

Direção: Dioneia Pereira Duarte 
       Luciana Rodrigues Ribeiro
Educador(a) Socioambiental: Kátia Amélia de Archanjo Campos

PROJETO: INVENCIONÁTICA: UM OUTRO OLHAR PARA O 
         ÍNFIMO

O presente relato de experiência refere-se às práticas realizadas em sala de 
aula, no componente curricular Arte que envolveu, entre outras ações, a litera-
tura do poeta brasileiro Manoel de Barros e as obras do artista plástico Vik Muniz, 
durante os primeiros semestres de 2018 e 2019. 

Motivados pelo jogo da observação inventiva do mundo ínfimo, traduzido a partir 
de poemas e artes plásticas, os alunos da Escola Municipal Prefeito Souza Lima, 
no Nordeste de Belo Horizonte, foram levados a dialogar entre si sobre questões 
relacionadas ao consumo excessivo de bens, a valorização do ser humano, a ne-
cessidade de promover ações que contribuam com o meio ambiente.

De acordo com Lúcia Gouvêa Pimentel (“A cognição imaginativa como projeto de 
formação do professor/artista”, 2015, página 97), o imaginar é parte integrante 
e essencial da experiência, pois o sujeito é envolvido totalmente. Segundo a 
autora, o conhecimento não é transferido, mas construído; e para construir é 
necessário haver intencionalidade inerente à ação corpórea. Em Arte isso é pre-
ciso se relacionar à operação artística. 

Nos poemas de Manoel de Barros e nas produções artísticas de Vik Muniz bus-
cou-se, por meio da imaginação, o atuar coletivo dos estudantes para transfor-
mar resíduos sólidos em “objetos” artísticos. 

Sabe-se que o “mundo interno” é vasto e subjetivo e, se for estimulado, pode 
desenvolver no sujeito olhar sensível às coisas que, embora sejam simples, 
guardam beleza e significado. Pensar nos resíduos sólidos que são categorizados 
como “lixo”,  poeticamente significa  preocupar com o  espaço geográfico e  va- 

lorizar a capacidade de trans-forma-ação interna e externa do sujeito.   
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DANIEL ALVARENGA

Direção: Márcia Martins Patejo 
       Lilian Rose Cesário Leão
Educador(a) Socioambiental: Eden Aparecido Fernandes Arcanjo
Líder ambiental: Ava Aparecida Reis

PROJETO: FARMÁCIA PLANTADA, NA LÍNGUA E NA                     
  MATEMÁTICA

Como nossos ancestrais lidavam com as doenças? Existiam farmácias como as 
de hoje? De onde vêm os saberes para cultivar plantas medicinais e como saber 
a planta certa para cada doença? Por que os nomes das plantas são tão estra-
nhos? Qual a quantidade certa de planta em cada porção preparada? 

Essas são algumas das questões apresentadas pelos alunos do terceiro ano do 
primeiro ciclo da Escola Municipal Professor Daniel Alvarenga nas aulas de Lín-
gua Portuguesa e Matemática durante 2019.

Depois de plantar a horta com grande variedade de alimentos, agora foi a vez 
de entender como se cultiva uma farmácia, tarefa nada fácil pois exigiu muita 
pesquisa e colaboração das famílias que doaram grande variedade de mudas de 
plantas medicinais.  Os estudos coincidiram com a liberação da lista de plantas 
para uso doméstico pela  ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 
documento que aprovou e reconheceu “... 71 plantas com ação medicinal, as 
quais atuam em vários órgãos, no tratamento de doenças e como ação preven-
tiva. ” (ESTADÃO, 04/11/2019).

O projeto teve como principal objetivo conhecer a origem e as relações das 
plantas medicinais com a cultura popular. Depois de muita pesquisa em casa e 
conversa com os avós, as crianças pegaram no pesado. 

Elas têm dado utilidade a espaços esquecidos na escola, mais uma vez em con-
tato com a terra, aprendem a ser empreendedoras de forma útil e sustentável.
Também foram levantadas várias receitas de saberes populares de uso das plan-
tas que envolvem chás, doces e até bolos. Saber que nem sempre é preciso 
comprar medicamentos e que a sabedoria de seus pais e avós poderiam servir 
para proporcionar saúde foi algo que aproximou as famílias e melhorou a estima 
das crianças.

E então, que tal um “chazinho”?
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MELLO CANÇADO 

Direção: Rita de Cássia Pereira Rodrigues 
       Ronaldo Rodrigues dos Santos
Educador(a) Socioambiental: Cynthia L. Amorim
Líder ambiental: Renan Henriques Lage Duarte 

PROJETO: SUSTENTABILIDADE EM CENA

Em quase um ano de projeto e parceria com a empresa Recóleo, a escola con-
seguiu recolher 480 litros de óleo de cozinha, quantidade que seria descartada 
inadequadamente. Além de contribuir para preservar o meio ambiente, a es-
cola recebe vários materiais de limpeza em troca, como detergentes, sabonetes, 
desinfetantes. Isso tem gerado economia aos cofres públicos. O projeto tem 
possibilitado o trabalho interdisciplinar dentro da escola com engajamento dos 
estudantes e adesão dos pais e da comunidade. O participar de todos é positivo 
para a economia na escola, visto que a maioria das garrafas recolhidas com óleo 
é encaminhada pelos pais e/ou responsáveis. 

Outra parceria importante do projeto é com a Coopersoli – Cooperativa dos Re-
cicladores e Grupos Produtivos do Barreiro e região. Por meio da coleta seletiva 
nas dependências da escola pelos estudantes, a Cooperativa recebe mensal-
mente em média 120 kg de resíduos sólidos. Desde setembro de 2018 mais 
de uma tonelada de material foi recolhido para ser reaproveitado. Com esse  
procedimento, os alunos têm identificado a quantidade de produção de lixo na 
escola, o que desperta o interesse de repensar suas atitudes e como elas inter-
ferem no planeta. 

Nos meses de maio e junho, foi iniciada nova jornada em prol do meio ambiente: 
mapear o lixo descartado de forma irregular na escola. O trabalho foi apresen-
tado em setembro na Mostra de Investigação Científica Escolar (MICE, da Se-
cretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte) pelos estudantes do 4º e 5º 
anos. Aos poucos, descobre-se que cuidar da natureza pode ser muito mais fácil 
do que se imagina!
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CONSUELITA CÂNDIDA 

Direção: Olívia Maciel Lopes
       Cristina Vasconcelos Ribeiro
Educador(a) Socioambiental: Régis Pereira Rosa 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HORTA ESCOLAR

A educação ambiental é forma abrangente, que se concretiza por meio de pro-

cesso pedagógico participativo constante que procura disseminar o conhecimento 

sobre a problemática ambiental e despertar no ser humano a consciência de que 

ele faz parte da natureza e, por isso, precisa usufruir dela de forma equilibrada. 

O projeto encontra clima propício na escola, permite a multidisciplinaridade 

como  fator de integração de conhecimentos e dos próprios alunos. Outro ponto 

significativo é que, além de ocupar  espaço físico ocioso, os alimentos produzidos 

podem exercer papel complementar na merenda.

É possível, ainda, estimular hábitos alimentares mais saudáveis, despertar o 

pensamento crítico no aluno para que ele se reconheça parte do meio ambiente, 

e por isso é necessário preservá-lo, valorizar o trabalho em equipe e se conscien-

tizar a respeito da importância dos alimentos orgânicos, não só pela questão da 

saúde, mas pelo aspecto econômico, quando cultivados em especial por peque-

nos produtores. 
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISAURA SANTOS

Direção: Elizabeth Regina Caldeira Vilanova Monken
       Isabel Cristina Alvares da Silva
Educador(a) Socioambiental: Isabel Cristina Alvares da Silva
Líder ambiental: Josiane Aparecida dos Santos

PROJETO: NOSSAS ÁRVORES

Setembro…

Mês das cores, flores, cheiros, revitalização de sensações e diferentes modos de 

sentir.

E assim, em meio a tantos sentimentos, neste ano, a escola realiza o plantio de 

várias mudas de árvores, adquiridas em parceria com o Programa ECOESCOLA 

BH.

A Escola Municipal Professora Isaura Santos, que é participante do Programa 

ECOESCOLA BH, desenvolve ações ambientais, com o objetivo principal, e fator 

desencadeador das atividades, a conscientização ecológica das novas gerações.

Assim, ela aposta no protagonismo dos alunos em relação ao plantio e cuidados 

constantes com as árvores, e acredita que frutificará em cada um a responsa-

bilidade com o meio ambiente e também o entendimento de que somos todos 

natureza!

Atrelada à experiência de cultivo das mudas e ao vivenciar todo o simbolismo 

que ela representa, evidencia-se a esperança nas ações positivas e no participar 

de todos.
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ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAZARELLO

Direção: Alexsandro Alves
       Dirceu Lentz
Educador(a) Socioambiental: Adriana Costa da Silva Chelotti

PROJETO: ECOESCOLA MAZZARELLO

O “Projeto Ecoescola Mazarello 2019” dividiu-se em três  vertentes : Horta Esco-
lar, Projeto Plantar e Percursos Ambientais.

A horta é pequena, mas leva-se em conta a reciclagem de materiais e a im-
portância de plantar. Ocorre em pneus e caixotes, mas fica bem na entrada da 
escola, o que proporciona ótima visibilidade para todos. Trimestralmente, são 
requisitadas as mudinhas à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para que os alu-
nos façam o replantio e verifiquem seu crescimento. 

O plantio das medicinais é realizado e planeja-se melhorar o entorno do pátio 
com plantas ornamentais. Os alunos colaboram e pensam novas ações, como a 
horta vertical e aumentar o espaço de cultivo. Novo canteiro está em preparo.

Os alunos possuem motivação para manter a horta, pois sabem da sua importân-
cia ecológica e alimentar, enquanto orgânica, livre de agrotóxicos. Acredita-se 
que ela é local de aprendizagem e diálogo contínuo entre alunos e professores; 
inúmeros são os temas que podem ser debatidos sobre essa questão.

Quanto ao Projeto Plantar: foi proposto fazer o plantio de vinte novas árvores 
na escola: jabuticabeiras, ipês, goiabeiras e outras que, no futuro, irão propor-
cionar vários benefícios à comunidade. Os alunos perceberam a importância do 
solo e da irrigação na prática durante o plantio das mudas fornecidas pelo Jardim 
Botânico de Belo Horizonte. Além disso, haverá a “Oficina de plantar” com obje-
tivo de se ter árvores no entorno escolar.

Os “Percursos Ambientais” enriqueceram o trabalho de educação ambiental e 
proporcionaram novas vivências a diversos alunos do ensino regular, em especial 
os alunos do 9º ano. Houve visita a vários centros de Educação Ambiental: CEA 
Centro-Sul, CEA Pampulha, CEA Barreiro (Parque das Águas) e CEA Venda Nova. 

A educação ambiental proporciona conhecimento, socialização e enriquece o tra-

balho escolar.
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ESCOLA MUNICIPAL RUI DA COSTA VAL

Direção: Vera Maria Ferreira Costa Val 
       Sheila Batista Gomes Domingues
Educador(a) Socioambiental: Diego Lima Barros Silva 
          Elâne Andrade de Almeida Vaz de Melo
Líder ambiental: Izabelle Gomes de Oliveira 

PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HORTA ESCOLAR

A horta da Escola Municipal Rui da Costa Val (EMRCV) serve à comunidade esco-
lar desde 2017, ano em que foi inaugurada. São quatorze canteiros produtivos 
com grande variedade de espécies vegetais, além do cultivo em vasos e horta 
suspensa, mantidos com apoio do Programa EcoEscola BH.

Os estudantes dos três ciclos, supervisionados por professores ou monitores 
do Programa Escola Integrada, são responsáveis pela manutenção da horta es-
colar. Preparam o solo com adubo, plantam as mudas ou sementes, irrigam os 
canteiros, acompanham o desenvolvimento dos legumes e  hortaliças, colhem 
os  vegetais e encaminham-os para a cantina da escola, onde são preparados na 
merenda escolar.

Na  horta  da  escola  os  professores e  monitores desenvolvem atividades  
pedagógicas que formam jovens conscientes quanto às questões ambientais e à 
alimentação saudável.

Temáticas ligadas à educação ambiental e ao desenvolvimento sustentável são 
periodicamente trabalhadas nesse local. O contato com áreas cobertas por ár-
vores, jardins ou horta permite que o estudante se aproxime da natureza, per-
ceba seus benefícios e desperta seu interesse pela preservação do patrimônio 
ecológico.

Três anos de atividades pedagógicas na horta da EMRCV possibilitou a redução 
do consumo de água e do desperdício de alimentos na cantina, a presença dos 
estudantes nos assuntos ligados ao meio ambiente, excursões a parques ecológi-
cos, fortalecimento da alimentação saudável, dois Selos BH Sustentável e artigo 
apresentado no 1º Congresso de Boas Práticas dos Profissionais da Rede Mu-
nicipal de Educação de Belo Horizonte - Socializando Experiências e Conectando 
Saberes.  
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