I MOSTRA CIENTÍFICA ECOINOVAR
Santa Maria/RS – 23 de Agosto de 2017

ESPAÇO RURAL SUSTENTÁVEL
Irruá Teixeira Cavichiolli (Líder), Jonas Silva de Lara, Raí Farias Rigon e Eduardo Pereira dos Reis
Orientador(a): José Emilto da Silva Braz
Escola: EMEF José Paim de Oliveira

INTRODUÇÃO
Considerando que a EMEF José Paim de Oliveira é uma escola localizada na Zona
Rural (Escola do Campo), onde muitos alunos são filhos de agricultores e, em muitas
situações, desconhecem formas de utilização e reaproveitamento do espaço em que estão
inseridos, se faz necessário um maior conhecimento do espaço rural para que, num trabalho
conjunto, possamos modifica-lo de forma sustentável.
Sendo a Escola uma instituição que auxilia na formação de cidadãos conscientes,
responsáveis e aptos a decidirem e atuarem pelas mudanças de atitudes que visem a urgente
preservação do meio ambiente, acreditamos que é necessário gerir meios para que, ocupando
espaços, não ocorra agressões ao ambiente e sim a preservação da vida em todos os seus
níveis.
OBJETIVO GERAL
O Projeto Espaço Rural Sustentável, tem por finalidade projetar uma chácara,
possibilitando o aproveitamento do espaço de forma sustentável e, desta forma,
conscientizando alunos e comunidade para a necessidade urgente de ações que permitam as
mudanças necessárias do local em que habitam, sem agredir o meio ambiente.
METODOLOGIA
As atividades deste projeto serão desenvolvidas através de:
- Análise de algumas realidades locais em que estão inseridas as famílias da nossa
comunidade.
- Realização de estudos sobre as formas de energia.
- Visita à residência da Senhora Mara Janete, mãe do aluno Maycon do 7º ano, para verificar
a construção de um biodigestor.
- Contato com o Colégio Politécnico, da UFSM, para verificar o aproveitamento de resíduos.
- Estudar as possibilidades de reaproveitamento do espaço, bem como de todo o material
produzido em uma propriedade rural.
- Montar maquete demonstrando as possibilidades existentes na construção de uma chácara
rural sustentável, com o máximo de reaproveitamento possível e com um baixo investimento
econômico.
RESULTADOS ESPERADOS / ALCANÇADOS
Após os estudos realizados para a construção da maquete e reflexões feitas sobre o
tema do projeto, foi possível perceber que num ambiente focado em sustentabilidade é
possível realizar variadas atividades e também viver de forma harmônica com a natureza.
A relevância no tema do projeto está diretamente ligada ao momento atual, no qual a
preocupação com o planeta e o futuro dos cidadãos está em risco, pois a utilização sem
consciência dos benefícios da natureza está relacionada com as modificações vivenciadas por
todos.
Outro fator relevante deste projeto, é a implementação, gradativa, de suas ideias na
escola José Paim de Oliveira.
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