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INTRODUÇÃO
Nossa escola situa-se na zona rural de Santa Maria, na Rua Fiorino Stefanon, n: 001,
bairro Passo da Ferreira. Considerada escola do campo, possuímos uma ampla área aberta de
campo com aproximadamente: 500 m², que nos possibilita cultivar: pomar, horta e jardim.
Tendo como preocupação as atuais questões socioambientais, instituímos como meta
transformar o ambiente escolar, revitalizando a praça, criando o jardim da escola, o pomar, a
horta, além de brinquedos para os alunos dos anos iniciais, utilizando-se em todas essas ações
materiais recicláveis como: pneus e garrafas pets.
Entendemos que a conscientização deva partir dos ambientes educacionais, tendo os
gestores o papel de conscientizar e educar a comunidade escolar de forma que os conceitos de
responsabilidade ambiental sejam incorporados por todos.
OBJETIVOS:
1. Promover a mobilização da comunidade escolar, almejando a minimização dos
impactos ambientais;
2. Reutilizar materiais recicláveis como: garrafas pets e pneus.
METODOLOGIA
Para concretizar nossos objetivos, criamos uma campanha na escola: Reciclagem,
cultive essa ideia.
Dessa forma, os alunos foram estimulados a trazer para a escola garrafas pets e através
de uma gincana, conseguimos recolher mais de 600 garrafas, que foram utilizadas na
construção da casinha da pracinha e do cercado da horta.
Em parceria com a família, conseguimos pneus, que foram utilizados nos canteiros dos
jardins, na construção de pias para a lavagem das mãos dos alunos, no cercado da horta, em
brinquedos para a pracinha e também na construção de pufs para os jardins.
Os alunos eram convidados voluntariamente para vir no contra turno escolar realizar as
atividades.
RESULTADOS
Obtivemos uma grande aceitação do projeto por parte de toda comunidade escolar,
especialmente dos alunos que vinham na escola, no contra turno para a confecção dos pufs,
brinquedos e também na concretização da horta e jardins.
Os familiares também participaram das atividades, contribuindo com material e as
ideias que apresentamos a todos foram bem aceitas e em alguns casos implantadas nas suas
residências.
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