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O ambiente escolar é um espaço de grande importância para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental
4
. A implantação da horta e as atividades efetivadas contribuem para que 

os alunos tenham maior compreensão da necessidade da preservação do meio ambiente, além 

de ampliar a capacidade do trabalho em grupo e da cooperação 
2
. Desta forma, objetivando 

despertar o interesse do aluno no cuidado com o ambiente, proporcionando um destino a 

materiais recicláveis, cultivo de mudas e uma alimentação saudável, o projeto está sendo 

desenvolvido pelo programa PIBID, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Vila Velha, 

no município de Palmeira das Missões – RS com supervisão da UFSM-CESNORS. O 

trabalho terá como possíveis resultados a interação e cooperação entre alunos e professores, 

desenvolvendo a criatividade, o respeito e a aprendizagem. Além disso, o trabalho contribuirá 

para a prática pedagógica que visa à Educação Ambiental e sustentabilidade, influenciando 

também à reeducação alimentar. As atividades permitirão aos alunos a compreensão da 

necessidade de conservação dos ecossistemas, do reaproveitamento de materiais e da 

importância das hortaliças para a saúde humana
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