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RESUMO 

COMO LEVAR O VERDE PARA UMA ESCOLA ÁRIDA?  
Guia de Práticas de Botânica  

 
Daniela Beatriz do Carmo Santos Bahia 

 
Orientadora: Rosana Conrado Lopes 

 
Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia em Rede Nacional - ProfBio, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 
Ensino de Biologia. 
 

Uma realidade observada em escolas localizadas em regiões urbanas é a 

ausência de áreas verdes nos pátios escolares originando um ambiente concretado 

e impermeabilizado. Diante da aridez dessas unidades, somada à apatia dos alunos 

com o ensino e a aprendizagem da Botânica, considerou-se sistematizar práticas 

pedagógicas que despertassem o interesse para o estudo dos vegetais, mitigando a 

cegueira botânica enraizada tanto em alunos quanto em professores. Assim, o 

presente trabalho teve como objetivo elaborar um livro digital (ebook) com práticas 

pedagógicas que ressignifiquem o estudo dos vegetais, proporcionando ações de 

intervenção no espaço escolar por meio do cultivo de espécies vegetais. O software 

escolhido foi o Pages, da Apple, permitindo conversão do documento para várias 

extensões, incluindo epub e pdf. Foi selecionada uma escola da rede estadual 

pública, com alunos de Ensino Médio de formação técnica, situada em perímetro 

urbano no município do Rio de Janeiro. Atividades sistematizadas das aulas 

regulares de Biologia foram reformuladas, originando dez oficinas investigativas para 

a composição do ebook. Este se pauta em atividades de curta duração, tempo/aula 

de cinquenta minutos, que valorizam a ação dialógica, a colaboração, a autonomia e 

a aprendizagem por problemas, como por exemplo: dinâmica em grupo, vídeos, 

aplicativos nos dispositivos móveis, pesquisa na biblioteca e na internet, construção 

de protocolos de experimentação, debates e implantação de um jardim. O ebook é 

apenas um passo para práticas plurais que transformarão escolas áridas em verdes.  

Palavras-chave: ensino de Botânica, cegueira Botânica, pátio escolar, ebook  
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ABSTRACT 

HOW TO GREEN TO AN ARID SCHOLL?  

Botany Practices Guide 

Daniela Beatriz do Carmo Santos Bahia 

Orientadora: Rosana Conrado Lopes 

Abstract da Dissertação de Mestrado submetida ao Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia em Rede Nacional - ProfBio da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Biologia. 

 

A fact observed in high schools in city regions is the absence of green areas 

at schoolyards originating a watertight and concrete environment. In face of the 

aridity of these units, besides the apathy of the students with the teaching and 

learning of Botany, it was considered to systematize pedagogical practices that 

would arouse their interest in the study of plants, mitigating plant blindness rooted in 

both students and teachers. So the present work aims to elaborate a digital book 

(ebook) with pedagogical practices that resignify the study of plants, providing 

intervention actions in the school space through the cultivation of plant species. The 

software chosen was Pages, by Apple,  converting the document to various 

extensions, including epub and pdf. A public school with technical training, located in 

the urban perimeter in the city of Rio de Janeiro, was selected. Systematized 

activities of the regular Biology classes were reformulated, originating ten 

investigative workshops for the composition of the ebook. This is based on short 

activities, of fifty-minute lessons, which value dialogic action, collaboration, 

autonomy, and learning by problems such as group dynamics, videos, mobile apps, 

library and internet research, construction of research protocols, debates, and the 

implementation of a garden. The ebook is just a step towards plural practices that will 

turn arid schools into greens ones. 

Keywords: teaching Botany, plant blindness, schoolyard, ebook  
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1 INTRODUÇÃO 

 A necessidade de transformar o mundo ao redor compõe intrinsecamente e 

utopicamente o planejamento de um professor de Ciências e Biologia. Quando, ao 

preparar o citado planejamento, faltam-lhe ferramentas de trabalho para o 

desenvolvimento de projetos que supram essa necessidade, surge um impulso para 

que tal lacuna seja preenchida. Uma realidade observada em escolas localizadas 

em regiões urbanas que exemplifica essa carência é a ausência de áreas verdes. E 

geralmente, quando presente, tal espaço encontra-se distante da realidade de sala 

de aula e aquém do uso e compartilhamento do mesmo pela comunidade escolar 

(AZEVEDO, 2011; BRASIL, 1985). 

Coerentemente, a exploração do pátio escolar e a implantação de jardins 

permitiria a resolução de mais questão além da ausência de vegetação na rotina 

escolar: o ensino sobre os vegetais (BATISTA, 2017). Minhoto (2003) relembra que 

a civilização humana foi e ainda é dependente das plantas e a “própria existência da 

espécie humana no planeta depende da conservação de muitas espécies vegetais!” 

A conexão com as plantas pode ser observada por toda a parte: na alimentação, na 

confecção de utensílios e objetos de decoração, na fabricação de fármacos e de 

roupas.  

Paralelo a isso, observa-se um aumento da evasão escolar e da retenção por 

série, incluindo a formação de estudantes desvinculados com a realidade que os 

cerca e com habilidades insatisfatórias no que tange ao trabalho em equipe e à 

resolução de problemas.  

  Logo, como aplicar conteúdos de Botânica, essencialmente, em um espaço 

árido? Como “envolver” os estudantes com o estudo dos vegetais de forma 

contextualizada, promovendo mais qualidade de vida para eles próprios e para a 

comunidade escolar? 

Ao elaborar o planejamento de curso é necessário considerar a importância 

de  um espaço contextualizado e integrado à realidade dos jovens. Ainda que, para 

os estudantes, definir o relevante seja complexo, eles tem na palma de suas mãos o 

acesso à produção científica e tecnológica de forma acelerada. Como lidar com essa 

circunstância? Embora a habilidade para a leitura dessa produção seja questionável, 

os estudantes, que fazem parte da geração conectada continuamente, esperam pela 
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coerência nos aspectos de ensino-aprendizagem. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais afirmam que a apropriação de 

conhecimentos científicos se efetiva por práticas experimentais, com 

contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a 

metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes. 

Contrapondo com a relação expositiva e transmissivista que não coloca os 

estudantes em situação de vida real, de fazer, de elaborar ainda muito presente no 

cotidiano escolar (BRASIL, 2013).  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNs (BRASIL, 

2002), com a função de orientar a reforma curricular, afirmam ser um dos objetivos 

de estudo da Biologia “o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações”. 

Tal objetivo pode ser alcançado com múltiplas potencialidades em um ambiente 

localizado no pátio da escola. Nas Orientações Educacionais Complementares aos 

PCNs - PCN+ (BRASIL, 2004), observa-se o jardim como exemplo de espaço a ser 

investigado e compreendido. Entretanto, o uso didático de jardins e hortas em pátios 

escolares localizados no perímetro urbano é escasso.  

A exploração de um espaço verde atende à finalidade da aprendizagem das 

Ciências da Natureza (Biologia, Física, Química e Matemática) no desenvolvimento 

de estratégias de trabalho e na solução de problemas, ainda que isso não seja 

exclusivo a essa área de conhecimento (BRASIL, 2006). 

Respeitando a diversidade das ciências, conduzir o ensino dando realidade e 

unidade é compreender que muitos aprendizados científicos devem ser promovidos 

em comum, ou de forma convergente, pela Biologia, pela Física, pela Química e pela 

Matemática, a um só tempo, reforçando o sentido de cada uma dessas disciplinas e 

propiciando ao aluno a elaboração de abstrações mais amplas (BRASIL, 2004). 

 A possibilidade de deslocamento do ambiente de aprendizagem para fora da 

sala de aula deve ser a proposta de várias disciplinas. Silva (2010) destaca a ação 

interdisciplinar espontânea em um espaço verde inerente à prática pedagógica e, 

consequentemente, a inserção de variados temas transversais, como os 

relacionados à ética e à saúde. Ele cita que a vivência de uma situação concreta, 

como a elaboração e os cuidados com uma horta, permite, ainda, o surgimento de 

problemas e discussões que demandam a utilização de outras áreas de 
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conhecimento, fazendo da interdisciplinaridade algo espontâneo.  

Também os PCN+ afirmam que “a interdisciplinaridade surge do contexto” 

atendendo aos objetivos propostos aos educandos: 

A articulação das várias áreas do conhecimento e das disciplinas da 
área das ciências, partilhando linguagens, procedimentos e 
contextos, converge para o trabalho educativo da escola como um 
todo, ao promover competências gerais dos alunos (BRASIL, 2004). 

A outra questão a ser abordada é a negligência botânica (SALATINO; 

BUCKERIDGE, 2016). Como ser totalmente dependente de algumas espécies 

vegetais como trigo, milho, cana-de-açúcar e soja, e ainda assim ignorar, ou reduzir 

a discussão referente ao grupo do qual fazem parte? Tal grupo viveria sem a 

presença dos animais, mas sabemos que o inverso seria inviável (MINHOTO, 2003). 

Apesar da intrínseca relação da espécie humana com os vegetais, há um 

descaso, inclusive nos planos de curso do Ensino Médio (BOCKI et al., 2011), 

justificado, entre outras coisas, pela ausência de interação direta, além de serem 

estáticos quando comparados aos animais. Porém, tal afirmação expressa 

essencialmente uma falta de conhecimento a respeito desse grupo de seres 

fotossintetizantes. 

Como afirma Salatino e Buckeridge (2016), o manejo das plantas é uma 

forma eficiente de despertar alunos para o tema, destacando a ausência de limites 

de natureza ética: “É urgente pensar em metas de curto, médio e longo prazos, que 

consigam mudar a imagem que prevalece na mente de grande parte das 

comunidades discente e docente ligadas à biologia”, quando se refere à relevância 

do estudo da Botânica. Diante da dificuldade que professores têm em desenvolver 

atividades práticas que despertem a curiosidade do aluno e mostrem a utilidade 

daquele conhecimento no seu dia-a-dia (SANTOS, CECCANTINI, 2004), propõem-

se aulas de curta duração (oficinas) que mitiguem o impacto dessa cegueira 

botânica na vida dos alunos de EM.  

Ainda que um ambiente urbano possua características mais específicas no 

que tange ao controle de pragas, foi considerada pertinente a aplicação de técnicas 

de cultivo orgânico e de parâmetros agroecológicos, agregando valor ao projeto 

(PINTO, 2007). 

A presente pesquisa não restringiu a variedade de vegetais  utilizados 

(plantas medicinais, temperos, hortaliças), pois os estudantes criaram seu próprio 
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percurso investigativo. Todavia, propôs-se também o uso de PANCs (plantas 

alimentícias não convencionais). Segundo Kinupp (2007), as plantas alimentícias 

sensu lato são aquelas que possuem uma ou mais partes (e ou derivados destas) 

que podem ser utilizados na alimentação humana, tais como: raízes tuberosas, 

tubérculos, bulbos, rizomas, ramos tenros, folhas, brotos, flores, frutos e sementes, 

ou ainda látex, resina e goma, ou que são usadas para obtenção de óleos e 

gorduras comestíveis. 

A apresentação desse grupo das PANCs permite reconhecer a importância e 

a potencialidade de discursos envolvendo temas como a biodiversidade e a 

produção de alimentos. Inclui-se neste conceito também as especiarias, substâncias 

condimentares e aromáticas, assim como plantas que são utilizadas como 

substitutas do sal, como edulcorantes, amaciantes de carnes, corantes alimentares e 

no fabrico de bebidas, tonificantes e infusões (KINUPP, 2007, 2014). 

A relação do homem com as plantas remonta ao próprio surgimento da 

espécie e a busca por um local que permita esse resgate representa um retorno às 

origens. Segundo Fedrizzi (2003), a melhoria da qualidade dos pátios escolares 

constitui uma importante alternativa no sentido de tornar as escolas locais mais 

atrativos e aprazíveis para a comunidade escolar como um todo. A vegetação bem 

planejada é um dos elementos que mais colabora para melhorar a qualidade destes 

espaços, agregando valores estéticos aos mesmos, melhorando suas condições de 

conforto e, ainda, servindo como uma valiosa ferramenta de apoio ao trabalho de 

Educação Ambiental e, complementa-se, de ensino da Botânica (FONSECA, 2017, 

2018). 

Inúmeras vantagens ao aprendizado se têm em um espaço que estimula: o 

encontro, o descanso, o bem-estar, o conforto térmico e visual, a criatividade, a troca 

entre outros. Dentre as muitas funções de um espaço verde em uma escola destaca-

se a educativa. Os espaços verdes ao longo da história da humanidade, hortas, 

hortos e jardins botânicos, abrigavam plantas para uso alimentar, com valor 

econômico e fins medicinais, posteriormente voltando-se para a sistematização e 

estudo das espécies vegetais especificamente (SILVA, 2006; SOUZA, 2009). 

Embora não se queira restringir o propósito de um jardim, tais aplicações ainda 

estão muito presentes. 

Assim, este trabalho procurou preencher a necessidade de escolas 
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desprovidas de espaços verdes estruturados, geralmente urbanas, sistematizando 

práticas por meio de um livro digital. Segundo a Câmara Técnica de Documentos 

Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos - CONARQ, um documento digital, 

como o livro digital, é um documento eletrônico caracterizado pela codificação em 

dígitos binários e acessado por meio de sistema computacional. Um documento 

eletrônico pode ser acessado por via analógica também. Assim, todo documento 

digital é eletrônico, mas nem todo documento eletrônico é digital (CONARQ, 2019).  

O livro digital é hoje uma ferramenta popular com inúmeras plataformas e 

bases de conteúdo digital para seu compartilhamento e leitura, como Kindle, Kobo e 

Clube de Autores. Outra característica bem-vinda é a interatividade, promovendo 

tanto o acesso aos recursos utilizados por meio de links, na ordem de preferência do 

leitor, e às ferramentas de busca quanto permitindo anotações e marcações tal qual 

o livro impresso, como afirmado por Dourado (2012). Lacerda (2011) aborda 

inclusive o aspecto político do livro digital pelo seu acesso livre, com o objetivo de 

constituir novos modos de acesso à informação e ao conhecimento, dotando o 

indivíduo que o consome de instrumentos ricos de promoção à cidadania.  

 O presente trabalho teve como objetivo geral elaborar um livro digital com 

práticas pedagógicas que ressignifiquem o estudo dos vegetais, proporcionando 

ações de intervenção no espaço escolar por meio do cultivo de espécies.  Os 

objetivos específicos foram sistematizar práticas que promovam o interesse pelo 

estudo da Botânica em uma sequência didática de recursos diversificados, 

disponibilizar jardins e/ou hortas como locais de investigação para o ensino da 

Botânica assim como para outras áreas e disciplinas e expandir o espaço verde no 

pátio escolar. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi iniciado pelo levantamento bibliográfico através do portal de 

periódicos CAPES com os termos “cegueira botânica”, “ensino de Botânica” e “pátio 

escolar”, com preferência pelo material revisado por pares. Outros termos foram 

adicionados de acordo com o estudo: “livro digital”, “PANC”, “abordagem 

investigativa” e “ensino investigativo”, “protagonismo juvenil”. 

 

2.1 O EBOOK 

Para o desenvolvimento desse trabalho, o formato escolhido como produto foi 

o livro digital (ebook) em formato pdf (portable document format),  extensão de 

arquivo em formato compartilhável, podendo ser convertido em epub, extensão de 

arquivo padrão de livros digitais. Um programa de edição de textos é utilizado para a 

confecção do arquivo digital.  O software escolhido foi o Pages, da Apple, que 

permite a conversão do documento para várias extensões. Aspectos estéticos, 

gráficos e organizacionais, como tipo e tamanho da letra, quantidade de texto entre 

as páginas, uso de cores e contrastes foram considerados, assim como a inserção 

de links para os recursos multimídias apresentados no livro a fim de não se perder o 

sentido de um documento digital (AZEVEDO, 2012). 

 
2.2 O LOCAL 

Para o estudo foi selecionada uma escola da rede estadual pública, com 

alunos de Ensino Médio, de formação técnica em Multimídia e Programação de 

Jogos Digitais, situada em perímetro urbano no município do Rio de Janeiro: Colégio 

Estadual José Leite Lopes (Figuras 1 e 2). Fatores que colaboraram pela definição 

dessa escola: o laboratório de informática, o ensino integral, a escassa vegetação no 

pátio escolar, além de ser a unidade escolar de regência da professora 

pesquisadora.  
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2.3 AS OFICINAS 

Atividades sistematizadas foram as opções elencadas pois já ocorriam nas 

aulas regulares de Biologia, com o objetivo de sensibilizar os jovens para a 

relevância que o estudo dos vegetais tem para a inserção na sociedade e a 

conscientização do seu papel no mundo, a fim de decidirem por alternativas de 

qualidade para eles mesmos, para o ambiente e para a sociedade em geral. Ao 

Figura 1 – Fachada do Colégio Estadual José Leite Lopes, RJ 

Figura 2 – Entrada principal do Colégio Estadual José Leite Lopes, RJ 
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longo do curso, as práticas foram reformuladas para apresentarem uma abordagem 

investigativa, compondo o ebook, e as últimas oficinas discorrem sobre o 

planejamento e a implementação de um jardim no pátio da escola. 

Foram definidas dez oficinas (APÊNDICE A) com duas turmas de alunos da 

2ª série, cuja escolha deu-se por possuir currículo coerente e relevante para a 

análise da pesquisa, o estudo dos organismos vivos, pela maior disponibilidade de 

agenda e por pertencerem ao mesmo professor regente da disciplina de Biologia 

(Figura 3). Considerou-se também o potencial para futuro diagnóstico da efetividade 

do projeto (análise e prototipagem), já que a série está resguardada dos efeitos da 

conclusão do Ensino Médio, como por exemplo a preparação para o ENEM e para o 

mercado de trabalho e também não mais apresentando as características de 

entrada, como os da 1ª série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o colégio possui horário integral, tais atividades são realizadas fora do 

horário regular da disciplina de Biologia, em tempos ociosos e de estudo, agendados 

previamente com a coordenação da unidade escolar. Nessa unidade escolar, as 

turmas permanecem as mesmas ao longo do Ensino Médio, considerando a 

pequena taxa de flutuabilidade pelas transferências, retenções e evasões. 

Cada oficina foi caracterizada por permitir a ação voluntária e protagonista 

dos discentes como sujeitos da própria aprendizagem e em ambientes colaborativos. 

Figura 3 – Sistematização das Oficinas 



 9 

O questionário (APÊNDICE B) foi aplicado ao final do projeto, permitindo uma 

análise da relevância das oficinas para a implantação do jardim. Foi utilizado o 

Formulário Google (forms.google.com), ferramenta de fácil e gratuito acesso, para a 

captação desses resultados em algumas práticas para corroborar a relevância das 

atividades. 

Os participantes da pesquisa foram convidados pessoalmente pela 

pesquisadora. Dois encontros foram agendados para até 50 participantes cada, 

considerando a média de alunos por turma. Os objetivos e a metodologia do projeto 

foram expostos resumidamente aos estudantes, destacando que a participação não 

implicaria notas para a média ou qualquer outro ônus.  

 
2.3.1 Oficina Convite 
2.3.1.1 Sensibilização (Oficina 1) 

É um convite ao estudante a participar do projeto e foi realizada no laboratório 

de informática, fazendo-se uso de projetor ou TV. Foi feita uma dinâmica de cerca 

de 10 minutos, pedindo aos estudantes que fechassem os olhos por 15 segundos e 

imaginassem um lugar saudável, com qualidade de vida, bom para se viver. Foi 

solicitado que compartilhassem os resultados vivenciados. Finalizando, o vídeo de 2 

minutos sobre o projeto Florestas de Bolso, realizado pelo botânico Ricardo Cardim 

na cidade de São Paulo foi apresentado, confirmando ser possível transformar o 

espaço que ocupamos, no caso, a escola. O convite para a participação no projeto 

foi feito e acordou-se o horário da próxima oficina.  

 
2.3.2  Oficinas Dinamizadas 
2.3.2.1 As plantas de movimentam? (Oficina 2) 

 Foi realizada no auditório, com a projeção do vídeo A vida das plantas (46 

minutos) iniciada com a pergunta central As plantas se movimentam?. As cadeiras 

foram dispostas em semicírculos, propiciando o diálogo, troca e discussão 

(BARRETO, 2002). Após o vídeo, ocorreu um bate papo onde eles responderam 

novamente à questão inicial, utilizando os exemplos observados. O destaque foi 

dado ao reconhecimento e à relevância da fala dos estudantes, gerando um espaço 

de confiança propício ao processo de ensino e aprendizagem e de liberdade para 

uma ação protagonista.  
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2.3.2.2 Glossário (Oficina 3) 

Realizada no laboratório de informática e beneficiando-se da atividade para 

promover a divisão dos grupos de trabalhos (GTs), os alunos foram orientados a 

elencar termos julgados de compreensão difícil relacionados ao estudo dos vegetais. 

Tais termos poderiam ser retirados tanto do livro didático quanto dos recursos 

utilizados até aquele momento. Foi proposto o uso do aplicativo Quizlet 

(https://quizlet.com), ferramenta que promove ensino e aprendizagem de forma 

personalizada e autônoma por meio de listas de estudos (Figura 4). Tais materiais 

foram compartilhados e disponibilizados às outras equipes na própria plataforma de 

estudo.  

 
 

2.3.2.3 Roteiros de hormônios (Oficina 4) 

Foram confeccionados protocolos de experimentos representando os efeitos 

dos hormônios vegetais (APÊNDICE C). Instigados a pensar em experimentos a 

partir de uma investigação científica colaborativa, foram definidos os movimentos 

que seriam considerados, a saber, a germinação da semente, o crescimento da 

planta nos diferentes sentidos, a floração, a expansão de raízes, formação e 

amadurecimentos dos frutos. O vídeo “A vida das plantas”, utilizado na oficina 2, 

serviu como ancoragem de conhecimentos prévios, enquanto livremente cada 

equipe definiu o hormônio vegetal que seria trabalhado. 

Figura 4 – Perfil pessoal no Quizlet 

Fonte: https://quizlet.com/Daniela_Bahia/classes 
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Em uma estratégia didática de resolução de problemas como função da 

educação (LOSTADA, 2016),  utilizando-se de pensamento reflexivo, crítico e 

criativo para ser resolvido, documentos foram criados a partir das questões: Qual o 

movimento e hormônio exemplificado? Qual o material necessário para realização 

do experimento? Como executar a prática descrita? Qual o resultado esperado? 

Livros didáticos de diferentes autores foram disponibilizados para a pesquisa, como 

também a pesquisa pelo dispositivo móvel. Ao final, todos os protocolos foram 

apresentados à turma para que assim tivessem acesso ao material criado pelas 

outras equipes.  

 

2.3.2.4 Tem vegetal nos alimentos industrializados? (Oficina 5) 

Foi composta de uma análise dos rótulos de alimentos à procura da presença 

dos vegetais ou produtos de origem vegetal dentre os ingredientes. 

Preferencialmente no refeitório, as diferentes embalagens foram dispostas sobre 

uma mesa. Alimentos envolvidos em plásticos, latas, papelão e vidro foram 

apresentados, incluindo os utilizados com frequência pelos jovens, como biscoitos e 

bebidas gasosas. Divididos em equipes com 2 a 3 componentes, cada estudante 

deveria se levantar e escolher um dos rótulos dispostos. De forma colaborativa, 

analisaram as informações dispostas na embalagem selecionada ao longo de 5 

minutos. No momento seguinte, por mais 5 minutos, destacaram duas áreas para 

uma observação mais cuidadosa: ingredientes e tabela nutricional.  

 A etapa posterior estava reservada à problematização: “há ingredientes de 

origem vegetal nos produtos disponibilizados? É possível consumi-los sem o 

processo de industrialização? É possível reduzir a embalagem? E, qual a 

consequência da mesma para a saúde e para o ambiente?” A equipe elegeu de um 

a dois relatores para registrar as concepções que foram citadas. Assim como foi 

realizado, é necessário que haja uma exposição oral por equipes onde todos 

possam compartilhar suas impressões e levantar outros questionamentos. Para isso 

reservaram-se 20 minutos.  

 As regras da rotulagem de alimentos apresentando o Guia Alimentar da 

População Brasileira foram expostas. A seguir, foi explicada a norma da 

apresentação decrescente da concentração/fração dos ingredientes que compõem 

determinado alimento. Questionamentos: Qual o produto mais abundante no 
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alimento escolhido? Cite o(s) vegetal(ais) presente(s). Este momento compreendeu 

10 minutos de duração. 

 Os últimos minutos foram destinados à conclusão. As dúvidas foram 

verificadas e novos questionamentos deixados em aberto, permitindo uma análise 

contínua das embalagens. Incentivou-se a prática da observação detalhada dos 

rótulos e a crítica ao alto custo ambiental das embalagens, bem como valorizou-se o 

consumo de alimentos in natura e orgânicos.  

 

2.3.2.5 Comida de verdade (Oficina 6) 

incluiu o contato com os vegetais in natura, adquiridos na feira ou em um 

hortifrutigranjeiro. Foram feitos questionamentos sobre o uso na dieta dos 

participantes da pesquisa e identificação dos mesmos originando duas etapas: uma 

coletiva e outra individual. Na primeira, foi distribuída uma folha de papel sulfite para 

cada equipe. Dispostos ao redor da bancada, os estudantes ficaram livres para 

responder às questões sobre a identificação dos vegetais, classificando-os em uma 

planta completa ou parcial (fruto, caule, raiz, folha, flor, semente),  processado ou in 

natura. A segunda etapa da atividade envolveu questões individuais com a pergunta 

central: “Você consome esses alimentos? Qual a forma de preparo e que cuidados 

são necessários? Quem define o que você consome?”. Foram reservados 

aproximadamente 20 minutos para cada etapa. 

 

2.3.2.6 Como ir além do trigo, da soja e do milho? (Oficina 7) 

Foi disponibilizada uma questão problema referente à dominante presença de 

três vegetais na sociedade em geral: Como ir além do trigo, da soja e do milho? Foi 

feita uma análise crítica da relação entre a produção desses vegetais e da perda da 

Biodiversidade com apresentação das PANCs. Listaram-se as culturas que dominam 

a agricultura mundial elencando um exemplo para obtenção de informações básicas 

incluindo dados estatísticos. Após uma breve exposição das características obtidas 

na pesquisa, as equipes foram questionadas a relacionar a fome no mundo, o 

desperdício de alimentos, a perda de áreas férteis para o plantio e a perda da 

biodiversidade. As PANCs foram apresentadas e a exposição dialogada prosseguiu. 
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2.3.3  Implantação do Jardim 
2.3.3.1 Como será o jardim? (Oficina 8) 

Foi composta de uma visita à biblioteca da escola, para a determinação do 

tema do jardim, e ao laboratório de informática, para a definição das características 

do jardim a ser confeccionado, utilizando-se de dois tempos com duração de 

cinquenta minutos cada. Grupos temáticos foram disponibilizados, a saber, PANCs, 

aromáticas, temperos, ornamentais, medicinais, vegetais com flores, cactáceas e 

suculentas, tomando-se o cuidado de permitir a escolha livre e criativa. Essa fase é 

considerada fundamental para a expressão do protagonismo dos estudantes, assim 

como do apreço e encantamento pelos vegetais. A participação da agente de leitura 

foi solicitada, a fim de aprimorar a pesquisa, atribuindo qualidade ao tempo 

disponibilizado. 

Na fase do laboratório, foram escolhidas as espécies e/ou famílias que seriam 

utilizadas, considerando o meio de obtenção das mudas de fácil acesso e de baixo 

custo. O uso de mudas é estimulado pelo reduzido tempo disposto em alternativa à 

utilização de sementes, porém o uso das mesmas não é descartado. Foi feita a 

análise do espaço escolar para a definição da disposição dos jardins, assim como 

sua natureza: vertical, com uso de garrafas pets (polietileno tereftalato), ou em vasos 

e jardineiras. 

É importante orientar o momento da pesquisa para que sejam utilizadas 

páginas confiáveis, como instituições do governo, sites ligados às universidades e 

aos centros de pesquisas, hortos municipais e jardins botânicos. Essa é uma 

oportunidade para citar questões ligadas ao uso indevido das redes sociais, 

salientando o objetivo proposto naquele momento diante do período conciso. 

 

2.3.3.2 Onde será o jardim? (Oficina 9) 

Aconteceu o momento dos preparativos para a implantação do jardim. Os 

estudantes definiram e executaram seus projetos, “preparando o terreno”  para o 

recebimento de espécies. Foram observadas as seguintes características para a 

escolha do local de implantação dos jardins no espaço escolar: o tamanho do 

espaço livre disponível; a definição pela exploração ou não de paredes e muros; a 

disponibilidade e tamanho de materiais para a implantação do jardim, como bacias, 

vasos, jardineiras e ferramentas básicas para a jardinagem e características 

climáticas do local. 
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Com os limites e a viabilidade da implantação checados, voltou-se para a 

execução do projeto. Se o jardim é vertical, a estrutura é colocada na parede (Figura 

5). Caso seja em caixotes, os elementos são separados e dispostos no seu espaço 

definitivo. O substrato é preparado para o plantio e é disposto nos recipientes 

apropriados, com material para a drenagem organizado ao fundo (argila expandida, 

pedrinhas). Itens de higiene foram oferecidos (água, sabonete e escova de unha) 

para assepsia correta das mãos ao término da atividade. 

 

 

 

2.3.3.3 Hora de jardinar (Oficina 10) 

Os jardins começaram a sair do papel com o plantio das mudas e 

transplantes. A disposição no vaso seguiu o planejamento de cada discente. De 

acordo com as características específicas do jardim de cada grupo, ficou 

estabelecida a dinâmica de manutenção das unidades, que incluía observação do 

desenvolvimento dos vegetais, retirada de alguma praga ou irrigação das unidades. 

Itens de higiene foram oferecidos (água, sabonete e escova de unha) para assepsia 

correta das mãos ao término da atividade. 

  

2.4 A AVALIAÇÃO 

Um encontro de avaliação, como tivemos, é bem-vindo e pode ser constituído 

no laboratório de informática para a aplicação do questionário on line constituído na 

Figura 5 – Jardim vertical do colégio 
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plataforma Google (Formulário Google) e para entrega do certificado de participação 

contendo as horas ministradas nas oficinas (APÊNDICE B). As respostas adquiridas 

no questionário foram analisadas para contribuir em uma abordagem qualitativa da 

pesquisa. 
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3  RESULTADOS 
3.1  OFICINAS 

A fim de tornar a escrita abaixo “viva” e “pessoal”, optamos por colocar as 

ações das oficinas no presente - ainda que já feitas -, bem como em primeira 

pessoa, como um “olhar compartilhado de sentimentos” quanto ao trabalho 

realizado.  

Na oficina Sensibilização (oficina 1), os estudantes são recebidos em sala de 

forma calorosa, e destaco a gratidão pela presença. Ficam muito agitados nesse 

momento, o que se justifica pelo desconhecimento do que está por vir e é coerente 

com a faixa etária. Um grupo menor, composto de 20 a 30 alunos, apresenta melhor 

performance diante da atividade. Como estratégia para acalmá-los, inicio com um 

momento de respiração mais lenta e profunda, pedindo que fiquem de pé e prestem 

atenção à entrada e à saída de ar em seus corpos. Eles seguem gradativamente a 

voz condutora, com pequenas alterações entre os diferentes grupos de uma oficina 

e outra. Ao perceber a tranquilidade do grupo, é pedido que fechem os olhos e a 

pergunta central é feita: “Imagine um bom lugar para se viver, que seja agradável e 

que faça bem a você e sua família. Observe os detalhes desse lugar”. Eles abrem os 

olhos lentamente e solicito que compartilhem as experiências. Com alta frequência 

as respostas reportam paisagens que envolvem o meio ambiente, a natureza, a 

praia, o vento no rosto. Uma agitação para falar está sempre presente e são muito 

participativos nessa fase demonstrando segurança e tranquilidade para se 

colocarem. Dessa forma, identificamos a presença dos vegetais, da cor verde, do 

cenários com a intensa presença das plantas, a ligação contínua da espécie humana 

com esses seres vivos para citar alguns exemplos. 

Os estudantes são convidados a sentarem e a assistirem o vídeo Florestas de 

Bolso, do paisagista Ricardo Cardim. Ao término é perguntado se acham possível 

transformar o espaço escolar, a sua casa e a sua comunidade no ambiente 

idealizado anteriormente. Novamente a maioria responde positivamente porém 

questionam se a execução estará relacionada à avaliação bimestral ou se vai 

atrapalhar o horário de almoço ou de saída, por exemplo. 

A cultura da troca está muito presente e é nesse ponto que explico os 

detalhes do projeto. E salientado que a participação em projetos é um compromisso 

que incluirá o desenvolvimento de  diferentes habilidades, como o trabalho em 

equipe e a resolução de problemas, e da mesma forma a autonomia, o 
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protagonismo, a criatividade, a solidariedade, o auto conhecimento. O percurso é 

investigativo e desconhecer o final da história faz parte da abordagem científica. A 

curiosidade e o encantamento são motores que impulsionam a novas descobertas 

sendo um exercício muito agradável. Ainda assim, os alunos são informados que 

possuem a liberdade para deixar de participar a qualquer momento sem a 

necessidade de justificativas.  

Após a exposição oral, questões mais específicas são respondidas e o 

convite é feito para se envolverem no projeto: "Como levar o verde para uma escola 

árida?". Em nenhuma edição houve unanimidade na disponibilidade em participar e 

acho satisfatório que seja assim. A decisão em envolver-se no projeto tem forte 

influência do grupo e dos amigos ao redor. Com as sugestões de horários para a 

próxima oficina fornecidas pela coordenação da escola, agendo com voluntários o 

encontro seguinte e desse modo, sucessivamente: cada próximo encontro é 

acordado com os estudantes.  

A oficina As plantas se movimentam? (oficina 2) é iniciada por uma 

introdução dialogada sobre o título do vídeo “A vida das plantas”, encontrado no 

Youtube. O bate-papo inclui um momento informal, deixando-os livres para 

questionar e prever o conteúdo a ser apresentado. O tempo de exibição do vídeo é 

controlado de acordo com a participação, que é muito variável, tendo grupos muito 

falantes e outros mais tímidos. O número de participantes é um caráter considerável 

no diálogo: tanto grupos muito pequenos (<10) quanto muito grandes (>35) 

apresentam frequentemente uma interatividade menor. Ganhar a confiança dos 

estudantes é essencial nesse momento de valorização da fala, da exposição da 

opinião individual sem críticas e julgamentos. 

Percebe-se que naturalmente eles se apropriam do espaço e se sentem 

confiantes para arriscar uma resposta. “O que será que encontrarão no 

documentário?  O que tem de interessante na vida das plantas? Elas são seres 

vivos? Possuem movimentos?” são exemplos de questões utilizadas nessa etapa 

introdutória. Após a exibição, ocorre a segunda etapa da discussão, com a inserção 

de três questões motivadoras, além da pergunta inicialmente prevista: defina um 

título para o vídeo; descreva uma imagem interessante e/ou curiosa; identifique 

características dos vegetais observadas ao longo do vídeo. 

Nessa etapa de questionamento, é fundamental relacionar as respostas a 

informações já adquiridas pelos estudantes, fazendo a ancoragem com conteúdos 
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estabelecidos. Eles já se sentem mais decididos a responder e a interagir com 

outros colegas. Termos e processos apresentados pelos alunos: reação ao 

ambiente; fotossíntese e polinização. Regularmente divertem-se com a comparação 

entre plantas e animais e apresentam falas mais longas, quando comparadas ao 

início da atividade. Para atender ao tempo proposto, com frequência a discussão é 

interrompida. Tomo o cuidado para respeitar e sinalizar qual será a última fala e, 

apesar de achar inicialmente essa característica negativa, é uma peculiaridade para 

estimular a participação para o próximo encontro.  

A oficina Glossário (oficina 3) é comumente realizada no laboratório de 

informática e os estudantes são convidados a conceituar termos de Botânica 

classificados por eles como difíceis ou complicados. Orientados a formar pequenas 

equipes (duplas ou trios), acessam seus materiais como cadernos, livros didáticos, 

anotações em geral com o conteúdo de Biologia, e destacam os termos a fim de 

construir um glossário através de listas de estudos no Quizlet (https://quizlet.com), 

aplicativo de ensino-aprendizagem com acesso pelo dispositivo móvel ou pelo 

próprio navegador no computador de mesa. Após a apresentação da atividade e 

cadastro no software, eles comumente gastam um tempo maior na divisão das 

tarefas: ótima oportunidade para exercerem o diálogo e a organização do tempo. 

 

 

A liberdade para escolher os termos permite que sejam responsáveis pela 

própria aprendizagem e o uso do celular e/ou computador promove participação total 

do grupo. Termos que surgem frequentemente: protalo, gametófito e esporófito, 

Figura 6 – Exemplo de uma lista de estudos do Quizlet 

Fonte: https://quizlet.com/br/335293038/glossariodebotanica_2004_felipeevictor-flash-cards/ 
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criptógama e fanerógama, estróbilo e carpelo (Figura 6). O últimos 15 minutos da 

atividade são disponibilizados para o compartilhamento da lista com os demais 

colegas e para a gamificação promovida pelo próprio programa. Após pesquisa na 

rede ou no livro didático, preferencialmente este último, a atividade promove estudo 

e apreensão do conteúdo de forma criativa e divertida. Quando algum termo surge 

ao longo de outra atividade posterior como uma dúvida, os próprios alunos indicam 

uma lista para solucionar a questão. Habitualmente utilizam a criação de listas de 

estudos no Quizlet na sua prática escolar e cotidiana. 

A oficina Roteiro de hormônios (oficina 4) possui uma abordagem 

plenamente investigativa, pois é uma aplicação da metodologia científica, sendo 

inicialmente um desafio para minha prática pedagógica. Colaborativamente, os 

estudantes são orientados a escolherem um hormônio vegetal, com livre uso do livro 

didático e dos dispositivos móveis. Pesquisam suas características e atuação na 

planta e constroem um protocolo de experimento (APÊNDICE C), a fim de observar 

a ação do hormônio selecionado. Percebo constantemente uma resistência ao 

exercício do refletir sobre um processo e muitas perguntas são feitas até o protocolo 

emergir. Algumas equipes tendem a copiar o experimento apresentado na fonte de 

pesquisa, mas insisto a construírem suas atividades autorais. As seguintes questões 

auxiliam no percurso de criação do protocolo: Qual o movimento e hormônio 

exemplificado? Qual o material necessário para realização do experimento? Como 

executar a prática descrita? Qual o resultado esperado?. 

O vídeo A vida das plantas é uma ótima ferramenta para a ancoragem de 

conteúdos, porém não é um pré-requisito para a atividade. Nesses casos, procuro 

contextualizar, tendo prudência em não agir de forma a impedir a prática de 

pensarem com autonomia. Saliento que na bancada de laboratório, os experimentos 

são repetidos e ajustados continuamente e essa prática é bem-vinda. Ainda que não 

seja uma atividade somativa, a tensão em não errar é intensa. Ao término, 

dependendo do local em que a oficina é realizada, temos ações com pequenas 

diferenças. Na disponibilidade de laboratório de informática, o roteiro do experimento 

é compartilhado via Google Docs e todos têm acesso, todavia em caso negativo, 

utilizamos folhas de A4 que são apresentadas a todo o grupo ao final da atividade.  

A oficina Tem vegetal nos alimentos industrializados? (oficina 5) é a de 

análise dos rótulos. Eles são orientados a trazer rótulos de alimentos promovendo 

uma atividade contextualizada. Atualmente, a legislação brasileira está em processo 
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de reformulação, visando à qualidade e à saúde do consumidor. Ainda assim, a 

atividade tem sido mantida, já que o objetivo principal está relacionado à presença 

de vegetais nos ingredientes e nas embalagens, e a postura crítica diante das 

próprias escolhas. Sempre disponibilizo rótulos, pois muitos esquecem de levar, mas 

são incentivados a procurar, ainda que sejam rótulos emprestados, solucionando as 

lacunas que surgem ao longo do cotidiano escolar. 

Após uma observação inicial, as questões são apresentadas: “Há 

ingredientes de origem vegetal nos produtos disponibilizados? É possível consumi-

los sem o processo de industrialização? É possível reduzir a embalagem? E, qual a 

consequência da mesma para a saúde e para o ambiente?”. É essencial o tempo 

disponibilizado para a análise e a discussão nas equipes. Após a última observação 

sobre a norma de apresentação decrescente da fração dos ingredientes que 

compõem determinado alimento, eles identificam o item mais abundante, 

classificando-o ou não como um vegetal. 

Os ingredientes em maior concentração se repetem em alimentos sólidos: 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de milho, açúcar e 

gordura vegetal, soja e derivados. Nos líquidos, após a água, o açúcar é o mais 

considerável, apesar da diversidade como guaraná, extrato de suco (maçã, uva, 

abacaxi, limão) e cafeína. A surpresa pela presença dos vegetais é notória, mas os 

questionamentos sobre o processamento e os aditivos alimentares são recorrentes. 

A mediação é mínima, promovendo o debate respeitoso e incentivando à 

exposição oral de todas as equipes. Ainda que haja a crítica à qualidade do que 

consomem, o baixo valor e a rápida acessibilidade são as justificativas citadas com 

frequência. Regularmente, admitem substituição de alimentos in natura ou 

minimamente processados pelo uso dos produtos industrializados. Há grupos que 

não fazem uso da dieta oferecida pela escola, mesmo estando em uma unidade de 

horário integral. 

O Guia Alimentar para  População Brasileira é sugerido como fonte de 

consultas e oriento a busca de soluções para uma alimentação adequada e 

saudável como resultado de uma sociedade mais justa com acesso a informações 

de qualidade. Essa temática é extensa e não cabe em uma oficina, sendo 

necessária a abordagem multidisciplinar com outros pares, incluindo debate com 

toda a comunidade escolar.  

A oficina Comida de Verdade (oficina 6) promove o contato direto com 
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vegetais utilizados no consumo humano e é a que mais sofreu alterações. 

Originalmente realizada fora da escola, em estabelecimentos comerciais, como 

hortifrutigranjeiros, optei por ajustá-la ao espaço escolar e à abordagem investigativa 

e protagonista pelos estudantes. No refeitório, alunos dispõem sobre a bancada 

hortaliças, verduras e frutas, trazidas por eles e também adquiridas na despensa da 

cozinha da escola. Seguem o roteiro de preenchimento coletivo que inclui a 

identificação dos vegetais, a análise da planta, classificando-a em um indivíduo 

completo ou parte dele (fruto, caule, raiz, folha, flor, semente),  processado ou in 

natura. A segunda etapa da atividade envolve questões individuais com a pergunta 

central: “Você consome esses alimentos? Qual a forma de preparo e que cuidados 

são necessários? Quem define o que você consome?” 

Na exposição dialogada fica evidente a relevância do papel da família nas 

decisões relacionadas aos alimentos e a importância de serem agentes de 

transformação também entre os colegas. Com frequência, comprometem-se a 

experimentar um alimento novo, expandindo a diversidade de cores e, 

consequentemente, de nutrientes em suas dietas, além de convencer um familiar 

e/ou colega a fazer o mesmo. Relacionam também a dieta rica em vegetais ao 

controle da obesidade e à prevenção de doenças. E discussões que incluem o uso 

de agrotóxicos e transgênicos têm sido mais frequentes quando comparados aos 

anos letivos anteriores quando assunto era apresentado. 

A oficina Como ir além do trigo, da soja e do milho? (oficina 7) é 

preferencialmente realizada ao ar livre, em um espaço chamado de solarium, onde 

sentamos no chão dispostos em círculo. A temática central é sobre a produção de 

alimentos. Após uma exposição dialogada, pede-se para citarem outras culturas e 

arroz, mandioca e batata aparecem com frequência. A partir de seus dispositivos 

móveis e do compartilhamento do sinal do meu aparelho celular, eles escolhem uma 

cultura para descrever às demais equipes informações do vegetal, incluindo dados 

estatísticos. A apresentação é breve e não tenho a pretensão de aprofundar o 

conhecimento. Após o resultado da pesquisa ser compartilhado, pergunto o motivo 

de haver fome no mundo e como a produção de alimentos pode estar ligada à perda 

da biodiversidade. Enquanto o diálogo transcorre, apresento exemplos de plantas 

consideradas invasoras que temos na escola,  a chaya - Cnidoscolus aconitifolius 

(Mill.) I.M.Johnst. - e a beldroega-graúda - Talinum triangulare (Jacq.) Gaertn. São 

anunciadas como plantas alimentícias não convencionais, evidenciando a relação de 
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marginalização de tais espécies. Esse bate-papo momentâneo é carregado de 

críticas ao sistema de consumo, ao governo e aos grandes latifundiários, que devo 

às aulas de Geografia, cujo conteúdo aborda questões da Agricultura no Brasil e no 

Mundo ao longo da 2ª série.  

A oficina Como será o jardim? (oficina 8) é realizada na biblioteca da escola 

e no laboratório de informática, respectivamente para a definição da temática do 

jardim e para as características mais específicas do grupo vegetal escolhido, sendo 

necessários dois tempos para o desenvolvimento. Daqui por diante meu papel é de 

orientação, pois são as equipes que definem as ações em cada etapa.  

Com o auxílio do profissional responsável pela biblioteca, o acervo de 

Botânica é disponibilizado para consulta. Os estudantes apresentam entusiasmo 

diante da expectativa de implantação do jardim e definem a equipe de trabalho. Os 

minutos iniciais são repletos de indecisões e, por fim, decidem temas, como por 

exemplo: PANCs, medicinais, aromáticas, suculentas, ornamentais, de cunho 

religioso, cactáceas e daninhas. São orientados, então, a aprofundar seu 

planejamento inicial, definindo o local da escola que irão depositar seu jardim e as 

informações ambientais do mesmo, como incidência de luz, corrente de ar, 

disponibilidade de água e acesso à água da chuva, assim como a natureza do 

espaço do plantio que irão utilizar (bacias, vertical em pets, caixotes como 

recipientes ou como prateleiras, vasos e jardineiras) (Figura 7).  

 

Figura 7 – Plantio em vaso 
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No segundo momento, realizado com o acesso à internet, o foco é a 

peculiaridade das espécies e/ou das famílias que serão utilizadas. Um item em 

destaque é o formato de aquisição das mudas que preferencialmente não devem ter 

custo. A criatividade e a resolução de problemas são habilidades intensamente 

requeridas e otimizadas ao longo da atividade. Dicas de pesquisa são 

compartilhadas para que os alunos acessem sites e portais de qualidade técnica. É 

prazeroso observar o processo de investigação, criação e adaptação promovido 

pelos estudantes culminando na apresentação oral. Em inúmeras vezes, espera-se 

por um trabalho com alta diversidade de espécies, porém os alunos não são 

podados, exceto se envolve algum risco físico ou biológico ou um aspecto que não 

se aplica à atividade pedagógica em uma escola pública.  

A oficina Onde será o jardim? (oficina 9) possui período variável, pois está 

relacionado ao planejamento de cada equipe, acarretando uma flexibilidade para sua 

efetivação. Esclarecendo, a atividade que utiliza jardineira pode ser desenvolvida 

rapidamente ao longo de um intervalo ou no horário do almoço, enquanto o jardim 

com garrafas plásticas na parede necessita de um tempo maior para 

acondicionamento dos recipientes no local definido anteriormente. O tempo máximo 

considerado permanece: até 50 minutos. 

A  oficina Hora de jardinar (oficina 10) é a última atividade, a da jardinagem 

propriamente dita,  contudo não significa término.  Pelo contrário, é a largada para a 

apropriação de um espaço inicialmente ocioso e árido, cujo cenário se transforma 

para a aplicação de outras ações de intervenção, inclusive de conteúdos diversos de 

Biologia e também demais disciplinas. Identifico como a fase mais esperada pelos 

estudantes, pois é o momento de colocar a “mão na massa”. Regularmente, é a 

etapa em que surgem alunos que não estão inseridos no projeto para acompanhar e 

em alguns momentos participar da atividade também.  

A prática de jardinagem, ainda que intrínseca e comum durante a infância, se 

apresenta como inovadora para muitos estudantes. O momento do plantio é 

compartilhado entre as equipes e é possível observar muitas práticas naturalmente 

colaborativas entre eles: dividem material, emprestam ferramentas, doam terra e 

transmitem conhecimento (Figura 9). Outros atores da comunidade estão presentes, 

como funcionários, responsáveis e professores e a contribuição é riquíssima com 

sugestões, doações e troca de mudas, histórias de vida e compartilhamento de 
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experiências. A relação professora-estudantes é afinada e parcerias são 

construídas, permanecendo e atravessando séries e anos. 

Os planejamentos mais detalhados usualmente levam vantagem na 

concepção, já que os estudantes são mais assertivos nas práticas (Figura 8). Ainda 

que haja lacunas, a oficina é envolvida por momentos divertidos. Estar fora da sala, 

manuseando a terra, manipulando regadores gera um ambiente extremamente 

agradável. 

 

Na conclusão da prática, os estudantes estabelecem visitas ao espaço para 

acompanhar o desenvolvimento das plantas, para irrigar as unidades e para verificar 

presença de doenças ou pragas. Essas inspeções sofrem nítida redução ao longo 

do tempo, porém o cenário é propagado em registros nas redes sociais e em 

atividades de outras disciplinas. 

As práticas foram originadas ao longo da minha experiência e apesar de 

serem oferecidas apenas às turmas de 2ª série, alunos de diferentes séries solicitam 

a participação nas atividades, o que lhes é permitido. Na última edição, realizada no 

2º semestre de 2018, 62 estudantes participaram do projeto com uma pequena 

flutuabilidade de alunos que se envolviam em uma ou outra oficina, mas sem ligação 

direta com o programa. Lembrando que as atividades são de curta duração, e em 

Figura 8 – Planejamento do Jardim 
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horários chamados “vagos”, considero a procura e a participação muito pertinentes. 

Com frequência, sou convidada por eles a ir para o pátio efetuar alguma 

intervenção.  

Considerando o cenário árido que me fez despertar o olhar para um pátio 

escolar impermeabilizado, posso afirmar que o background da escola foi 

transformado significativamente e permanece no ciclo letivo das alterações. Ainda 

que lentamente, a necessidade de avançar por espaços, muros e paredes ainda não 

alcançados é uma demanda que escuto pelos corredores da unidade escolar, com 

propostas recheadas por novas e criativas ideias germinadas pela própria 

comunidade. Criando inúmeras oportunidades para o estudo da Botânica e 

consequentemente dinamizando as aulas de Biologia. Os aspectos 

transdisciplinares para investigação com outros pares é expandido em um exercício 

científico e social.  

 

3.2  CONFECÇÃO DO EBOOK 

Após a sistematização das oficinas, o livro digital foi concebido por meio do 

Pages, editor de texto da Apple, em uma linguagem acessível e leve para 

proporcionar a aplicação das atividades nas mais diversas realidades escolares. A 

proposta seguiu a estrutura inicial de sugerir ações que fossem compatíveis com um 

tempo/aula de 50 minutos e com alunos voluntários, sem relacionar a uma avaliação 

somativa e bimestral flexibilizando assim a sua aplicação. Os links disponibilizados 

são válidos tornando fácil e rápido o acesso aos recursos utilizados. O arquivo 

impresso encontra-se ao final deste material. 

 

3.3  ESTRUTURA DO EBOOK 

O livro digital apresenta-se em capítulos que refletem a característica das 

oficinas. O primeiro capítulo descreve a oficina de sensibilização como um convite 

aos alunos a participar do projeto de implantação de espaços verdes na escola. O 

capítulo 2 oferece um cardápio de práticas, composto de seis oficinas, que 

promovem o desenvolvimento de habilidades, como trabalho em equipe (Figura 9) e 

postura crítica, ressignificando o estudo dos vegetais. Tratam de atividades não 

necessariamente sequenciais. São disponibilizadas na ordem que são apresentadas 

apenas por rotina porém são atividades independentes entre si. Já foram inclusive 

utilizadas pelos alunos em aulas de monitoria, em feira de ciências, em capacitação 
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para outros professores e em eventos que a escola é aberta à comunidade. 

Raramente, todas foram processadas em um único bimestre. O último capítulo 

apresenta três oficinas específicas para o planejamento e execução do jardim. São 

atividades dependentes e com sequência didática fixa para que o produto final seja 

concluído.  

 

 

 

 

  

Figura 9 – Trabalho em equipe 



 27 

4  DISCUSSÃO 
A opção pelo livro digital deu-se pela acessibilidade na construção e 

divulgação do material produzido. Segundo Dourado (2012), o livro em formato 

digital dissemina o conhecimento de forma ágil e rápida, tornando-se mais adequado 

às demandas do cenário contemporâneo. Além disso, como composição de um 

TCM, a disponibilidade para ajustes é coerente com a intensa demanda atribuída 

aos professores e professoras, resultando em uma opção apropriada para esse fim. 

O custo da produção é reduzido, dispensando um grande número de especialistas 

para sua publicação. 

Quanto à preferência por atividades além das aulas regulares de Biologia, dá-

se pela liberdade dos estudantes em optar por práticas investigativas desvinculadas 

das avaliações pré-estabelecidas do bimestre, direcionando seu olhar para o estudo 

dos vegetais. Após a validação, as oficinas poderão ser utilizadas em diversos 

momentos dentro da dinâmica escolar: aula propriamente dita, projetos de curta e 

longa duração, eventos com a comunidade escolar, reposição de aula etc. Há outra 

motivação em trabalhar com estudantes voluntários: a experiência de ser interpelada 

pelos alunos para promover as “aulas do jardim”. A frequência nos pedidos para 

“mexermos nas plantas” está diretamente ligada à necessidade de deixar a sala de 

aula.  

Os alunos estão inseridos ao longo de todo o dia em um espaço 

relativamente fechado, com luzes artificiais, sem acesso ao sol e à área natural, com 

aulas continuamente realizadas em um mesmo ambiente: a sala de aula. Em seus 

poucos minutos livres, regularmente optam por atividades na tela dos dispositivos 

móveis e computadores portáteis ou de mesa. Quando há práticas extraclasse, tais 

propostas estão relacionadas a uma nota, a uma avaliação somativa que culminará 

em seu resultado bimestral, exigindo que seja feita com atenção, afinco e 

excelência, ou ainda, como citado por Fernandes (2012) e Silva (2008), ligado a um 

ensino voltado para a aquisição de conceitos, processos e procedimentos.  

Coerentemente, a insistência dos estudantes em solicitarem alternativas que 

os tirem desse quadro familiar é uma experiência recorrente.  Fedrizzi (2003; 2004) 

afirma a relevância da vegetação em um pátio escolar, influenciando no 

comportamento dos estudantes, ainda que em insignificantes sinais da natureza, e 

promovendo criatividade. No mesmo artigo, em uma pesquisa realizada em escolas 

urbanas no município de Porto Alegre, as unidades com mais vegetação, ainda que 
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a minoria analisada, são mais ligadas ao desenvolvimento de atividades 

pedagógicas no pátio, à percepção dos benefícios proporcionados pelas plantas e à 

auto-estima da comunidade escolar (MATOS, 2015; PEDROSO-DE-MORAES, 

2017). A procura por atividades que envolvam todos os seus sentidos, 

materializando-se em ação/reação do ser humano com a natureza (SILVA, 2010), 

não deve ser interpretado como uma surpresa.  

O incômodo por estar constantemente em uma sala fechada com propostas 

de aquisição de informações apresentadas em um formato repetitivo tem sua 

necessidade atendida parcialmente quando se propõem ações apresentadas aos 

estudantes como um cardápio: eles têm a liberdade de decidir participar sem a 

tensão de sua performance produzir um resultado negativo ou fora da média 

esperada. Liberdade essa que, a partir de um olhar inicial, produz medo por sermos 

ainda incompletos (FREIRE, 1970; REGO, 2018). E conscientes dessa condição, 

buscamos nossa humanização, afirmando-nos como sujeitos capazes de intervir no 

mundo, dotados de capacidade de escolha, alterando a nós e ao mundo que nos 

cerca. Nesse cenário, o jovem tem espaço para exercer sua autonomia e seu 

protagonismo.  

 A característica de estar ligada a um aspecto investigativo promove 

curiosidade em observar o resultado e chegar ao final rapidamente, como num jogo 

de detetive, estimulando o protagonismo de definir os caminhos, os percursos com 

resultados desconhecidos até então. Lostada (2016) apresenta a necessidade do 

professor se converter em um formulador de problemas, provocando interrogações, 

coordenando equipes de trabalho, sistematizando experiências, consolidando um 

verdadeiro diálogo entre culturas e gerações. Porém, é uma reformulação na relação 

tradicional professor-aluno que está em questão, necessitando, assim, de 

disponibilidade de tempo para a formação continuada, para o preparo e modificação 

das aulas (SILVA, 2013). Fernandes (2012) afirma que o ensino por investigação 

requer uma postura diferente dos professores em sala, alterando a dinâmica, 

tomado decisões, correndo riscos com as dificuldades pelo caminho. O autor ainda 

destaca a perda do privilégio da memorização em favor da promoção do 

questionamento e do envolvimento dos alunos.  
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5  CONCLUSÃO 
O ebook não teve a pretensão de esgotar as possibilidades, mas é apenas 

um passo para inúmeras práticas investigativas e plurais que transformarão escolas 

áridas em verdes.  

Considera-se que o produto desenvolvido corresponde ao propósito de 

apresentar um conjunto de oficinas sistematizadas com abordagem investigativa que 

ressignificam o papel dos vegetais dentro do ensino da Biologia.  

Tendo em vista a intensa dinâmica profissional dos docentes, o ebook se 

pauta em atividades de curta duração que valorizam a ação dialógica, a 

colaboração, a autonomia e a aprendizagem por problemas. Ursi (2018) destaca 

experiências de atividades bem-sucedidas quando envolvem estratégias 

diversificadas, contextualização e protagonismo (Figura 10). 

 Todavia, ao longo da definição de prioridades, o uso de um ebook para 

indicar caminhos a favor da qualidade no processo de ensino e aprendizagem e nos 

relacionamentos interpessoais é bem-acolhido pela comunidade escolar. Assim 

sendo, na implantação do jardim, expressivamente por uma intervenção protagonista 

do estudante, tem-se o espaço verde não apenas como um cenário que proporciona 

conforto visual e térmico, mas como um background, um laboratório para as ações e 

experimentações das aulas de Botânica e também das áreas de Linguagens, Exatas 

e Natureza (Figura 11).  

 

  

Figura 10 – Antes e depois de uma parede com jardim vertical 
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Figura 11 – Aula no espaço verde 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante a escrita do presente trabalho, diversos desdobramentos foram 

percebidos pela escola, demonstrando a pluralidade de influências experimentadas 

pela mesma com perspectiva transformadora, a citar:  

o Troca de mudas entre componentes da comunidade escolar - há a noção de 

pertencimento e, paralelamente, admiração pelo espaço. Assim, ações de 

contribuição com novos exemplares, solicitação de mudas e questionamentos 

sobre a identificação de espécies são frequentes entre responsáveis, 

funcionários, estudantes e professores. 

o Decoração com elementos naturais - ao decorar a escola, tem-se optado por 

plantas em vasos de diferentes tamanhos, com flores, em oposição a um 

material artificial, que por muito tempo fez parte da ornamentação escolar. 

o Disponibilidade para a apresentação de oficinas relacionadas aos vegetais 

por professores e por responsáveis - voluntários com habilidades em 

confeccionar arranjos naturais de diferentes propriedades se ofereceram para 

encontros do tipo “mão na massa” em eventos da comunidade escolar.  

o Presença de frutas nos lanches - ainda que o cardápio seja enviado dentro de 

um padrão pela Secretaria de Educação, a opção pelas frutas cresceu e já 

são disponibilizadas e consumidas frequentemente.  

  Estes são alguns exemplos de itinerários de transformação que refletem mais 

qualidade de vida à comunidade pela presença e prioridade pelos vegetais.  

  Futuras propostas já têm sido observadas no decorrer do estudo, propiciando 

outros caminhos que começam a ser definidos e escalonados em prioridades. Por 

exemplo, o desenvolvimento das oficinas após submissão ao CEP da instituição, 

com o objetivo de certificação e reconhecimento por ser eticamente adequada. Outro 

exemplo é a pesquisa quantitativa da relação entre a participação dos estudantes no 

projeto de implantação de jardins e a influência desta na escolha por alimentos de 

origem vegetal.  

Outra proposta está relacionada com as atividades processadas em grupos 

de trabalho. Estas podem ocultar a apreensão do conhecimento pelos estudantes 

(FERNANDES, 2012). Desta forma, registrar e analisar os discursos e as 

argumentações produzidos ao longo das práticas poderá apresentar resultados 

sobre como a construção do conhecimento ocorre individualmente e que fatores 

podem interferir no processo.  
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 Por fim, mais três volumes do ebook já poderão ser gerados. O denominado 

volume 2, contendo oficinas para a investigação de temas mais específicos à área 

da Botânica, como fotossíntese, fisiologia, reprodução e evolução. O volume 3, 

constituído de atividades inter e transdisciplinares permitindo diálogo entre os pares 

da comunidade escolar. E o volume 4, voltado para aspectos de manutenção do 

jardim com abordagem agroecológica e orgânica.  

 

 

 

 

 

  

Figura 12 – Capa do Ebook 
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8  PRODUTO 
 O formato escolhido é de um livro digital (ebook) intitulado Como levar o 

verde para uma escola árida?  no formato epub e pdf. O formato compartilhável é o 

pdf. 
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APÊNDICE A - IDENTIFICAÇÃO DAS OFICINAS  

 

NATUREZA NOME CARACTERÍSTICAS TEMPO 

 Convite  

 

1)SENSIBILIZAÇÃO Dinâmica em grupo; 

Vídeo Florestas de 

Bolso 

Cinquenta min 

Dinamizadas 2) AS PLANTAS SE 

MOVIMENTAM? 

Vídeo A vida das 

Plantas 

Até cinquenta min 

3) GLOSSÁRIO App Quizlet; 

Computadores de 

mesa ou dispositivos 

móveis com internet; 

livro didático 

Cinquenta min 

4) ROTEIROS DE 

HORMÔNIOS 

Folhas de papel sulfite, 

lápis e borracha; fontes 

de pesquisa; método 

científico 

Cinquenta min 

5)TEM VEGETAL NOS 

ALIMENTOS 

INDUSTRIALIZADOS? 

Embalagens de 

alimentos; Guia 

Alimentar da 

População Brasileira; 

aula no refeitório 

Cinquenta min 

6) COMIDA DE 

VERDADE 

Frutas, verduras, 

hortaliças; papel 

sulfite, lápis e 

borracha; aula no 

refeitório ou laboratório 

Cinquenta min 

7) COMO IR ALÉM DO Exemplares de Cinquenta min 
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TRIGO, DA SOJA E DO 

MILHO? 

PANCs; Dispositivos 

móveis, pátio escolar 

Implantação 

do Jardim 

8) COMO SERÁ O 

JARDIM? 

Pesquisa; 

computadores, tablets 

ou celulares; livros e 

revistas; acesso à 

internet; biblioteca e 

laboratório 

Dois tempos de 

cinquenta min 

cada 

9) ONDE SERÁ O 

JARDIM?  

Recipientes para os 

vegetais; tesoura; 

caderneta com as 

instruções; lápis e 

borracha 

Até cinquenta min 

10) HORA DE 

JARDINAR 

Substrato; ferramentas 

(colheres e tesouras); 

plantas; kit de higiene.  

Até cinquenta min 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE RELEVÂNCIA DAS OFICINAS 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE HORMÔNIOS 
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