
 

Projeto de Intervenção Educacional na E.E Stauder para sensibilização e 

conscientização da necessidade de preservação dos biomas Cerrado e Mata 

Atlântica em Guarulhos, SP . 

Project of Educational Intervention on EE Stauder to raising awareness of 

the need to preserve the Cerrado and Atlantic Forest in Guarulhos, SP. 

 

Resumo 

Este trabalho visa a apresentar o projeto de intervenção educativa realizado em 

uma escola estadual de Guarulhos para preservação dos biomas regionais. Em vista do 

conhecimento pouco difundido da existência do bioma Cerrado em Guarulhos e sua 

devastação, assim como está ocorrendo com a Mata Atlântica, devido à ocupação 

urbana, se fazem necessária ações de conscientização pela preservação destes biomas. 

Neste sentido foi realizado uma análise do currículo das escolas estaduais do Estado de 

São Paulo para alicerçar a sondagem de conhecimentos dos alunos sobre o tema e 

desenvolver estratégias de sensibilização da comunidade escolar através de mapas do 

Biota-Fapesp, que indicam a cobertura original e atual do município. As atividades de 

plantio de mudas e consumo consciente realizadas junto com os alunos mostraram que a 

proposta curricular do estado é meramente descritiva e, consequentemente, requer 

adaptações e ações voltadas à realidade local vivenciada pelo aluno. Através da 

mobilização de todo o corpo escolar, comunidade local e empresas, foi possível 

averiguar que os resultados alcançados trouxeram novas práticas e modelos de aulas e 

conscientização ambiental de todos os envolvidos.  

Palavras-Chave: Biomas, Currículo, Preservação.   

 

Abstract 

This work aims to present the design of educational intervention conducted in a 

public school in Guarulhos for preservation of regional biomes. In view of the little 

widespread knowledge of the existence of the Cerrado biome in Guarulhos and its 

devastation, as is happening with the Atlantic Forest, due to urban occupation, make it 

necessary actions to raise awareness for the preservation of these biomes. In this regard 

an analysis of the curriculum of state schools in the state of São Paulo was held to 

underpin the survey of students' knowledge on the topic and develop strategies to 

sensitize the school community through maps of the Biota-FAPESP, which indicate the 

original and current coverage the municipality. The activities of planting seedlings and 

conscious consumption conducted with the students showed that the proposed 

curriculum of the state is merely descriptive and therefore requires adaptations and 

actions to the local reality experienced by the student. By mobilizing the entire school 

body, community and local businesses, it was possible to ascertain that the results 

achieved have brought new practices and models of classes and environmental 

awareness of all involved.  

Keywords: Biomes, Curriculum, Preservation. 

 



 

 

 

 

1. Introdução 

 

A escola possui um papel fundamental na formação e no desenvolvimento dos 

alunos, que podem influenciar diretamente a sociedade, seja positivamente seja 

negativamente. Por isso durante muitos anos tem se discutido sobre o papel da escola e 

como a escola deve preparar seus alunos frente aos problemas que a sociedade moderna 

apresenta. Uma das principais ferramentas que a escola dispõe para trabalhar de maneira 

formal e sistematizado é através do currículo que permite traçar caminhos para 

influenciar a formação e qualificação dos estudantes durante o período em que se 

encontra na escola, o ponto de vista sobre sua função social, o currículo é visto como 

ponte entre a sociedade e a escola (SACRISTAN, 2000). 

Um grande problema que a sociedade moderna tem enfrentado como 

consequência do desenvolvimento urbano e tecnológico, é o relacionado às questões 

ambientais, onde se destaca a perda da biodiversidade criando um enorme 

distanciamento entre o homem e a natureza. Neste quadro, o cidadão não tem 

consciência do prejuízo ambiental que sua cidade sofre com o desenvolvimento urbano 

insustentável, e nem da riqueza da biodiversidade local que existia, perdendo sua 

identidade natural. 

Por isso trabalhos que resgatam a consciência dos cidadãos com relação ao valor 

que a biodiversidade de suas cidades possui que os incentivem a se identificar com os 

biomas e espécies regionais para a construção de atitudes de preservação, são 

extremamente necessários para o pleno desenvolvimento de nossas cidades e de nossos 

cidadãos. 

 

2. A Questão 

A principal questão considerada neste trabalho é a distância existente entre o 

ensino e a realidade local no que tange o conhecimento dos biomas, necessário para 

fundamentar as ações de preservação. Para equacionar está questão foi também 

analisado a proposta curricular do Estado de São Paulo. 

 

2.1 Biomas em Guarulhos 

Pesquisas recentes realizadas pelo laboratório da Universidade Guarulhos - UnG 

e pelos trabalhos de campo realizados pelo Instituto Botânico de São Paulo - 

IBT,identificaram além de espécies da Mata Atlântica também do Cerrado no Município 

de Guarulhos, o que confirmam as indicações feitas através de compilações do projeto 

RADAM em 1970 pelo Biota-Fapesp que mapeou toda cobertura vegetal de do Estado 

São Paulo. No entanto, são raros os exemplos de levantamentos florísticos realizados 

em meio ao espaço urbano, visto que os pesquisadores precisam estudar áreas com a 

menor influência antrópica possível, deixando a biodiversidade que eventualmente 

ocorre em áreas urbanas, sem muita atenção o que leva as espécies que ocorre nas 

cidades serem negligenciadas. 

Essa falta de identificação de fragmentos de biomas e pesquisa das espécies que 

subsistem em áreas urbanas favorece a falta de preocupação dos moradores com a 

biodiversidade nativa. 



 

Existem poucos trabalhos sobre as características da cobertura vegetal do 

município de Guarulhos; no entanto pesquisadores como Baitello (2013) contam que 

mais de 90% do Cerrado original do estado de São Paulo foi totalmente devastado 

principalmente pelo avanço da cidade e da agricultura. Guarulhos possui cerca de 30% 

de sua extensão territorial ainda com cobertura vegetal (Figura 3), sendo que grande 

parte desta se encontra na região norte cujo relevo é formado por morros e montanhas, 

sendo região pouco propicia à ocupação urbana. 

No entanto, a obra de implantação do Rodoanel – Trecho Norte, está avançando 

nesta região diminuindo ainda mais a cobertura vegetal do município e causando grande 

impacto ambiental e social. 

Pesquisadores do IBT e da UnG identificaram áreas de Cerrado outrora não 

reveladas nos antigos trabalhos realizados em Guarulhos, e isso gerou uma grande 

necessidade de se realizar novas pesquisas para que sejam descritas essas novas 

ocorrências. 

O Projeto Biota 2.1 revela através de mapas as características da cobertura 

original de Guarulhos, onde se pode notar grande parte formada por savana, ou seja, 

pelo cerrado, na região sedimentar onde o relevo é mais suave formado por colinas e 

planícies, onde a cidade se desenvolveu. 

 



 

Figura 1 – Cobertura atual de Guarulhos, compilações dos mapas do projeto 

Biota-Fapesp. 

2.2 Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

Verificou-se que o Currículo adotado pelo Estado de São Paulo para as escolas 

Estaduais, demonstra que o tema de Biomas aparece com frequência nos cadernos dos 

alunos, o que leva a entender que a forma como esta sendo proposta não é suficiente 

para atender às necessidades especificas dos alunos de Guarulhos. Há, portanto 

necessidade de uma intervenção para que os estudantes possam se sensibilizar quanto à 

devastação ambiental de suas cidades e se conscientizar para que possam tem uma 

postura ativa e consciente frente à necessidade de preservação do Cerrado e Mata 

Atlântica.  

Segundo Fini (2012) os princípios orientadores do currículo escolar do Estado de 

São Paulo são para promover competências indispensáveis ao enfrentamento dos 

desafios sociais, culturais e profissionais do mundo contemporâneo. Diante disso 

espera-se que a escola desperte o aluno para uma postura atuante e consciente e que o 

currículo não apenas transfira conteúdos conceituais para os educandos, mas também 

permita que possam desenvolver conteúdos atitudinais, portanto a competência 

consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas 

quais se mobilizam, ao mesmo e de maneira inter-relacionada (ZABALA, 2010). Ou 

seja, forneça experiências que possibilitem o desenvolvimento de novas atitudes e 

comportamentos relacionados com os problemas em questão. Frente a isso o currículo, e 

as apostilas do aluno, foram construídos partindo da ideia de que todo conhecimento 

deve ser trabalhado na escola publica estadual com, necessariamente, uma aplicação 

prática e que estimule as competências e habilidades dos alunos para resolução de 

problemas dentro de um contexto específico. 

Segundo Ab’Saber (2003) os seis principais domínios morfoclimáticos do 

Brasil, também conhecidos como Biomas, são: Mata Atlântica, Cerrado Amazonas, 

Caatinga, Pantanal e Mata de Araucária, e o conhecimento sobre Biomas se encontra 

frequente dentro do currículo das escolas publicas do Estado de São Paulo (Fini, 2012), 

sendo este tema trabalhado nos 4 bimestres:  

1º bimestre 5ª série/6º ano do ensino fundamental em ciências; Habilidades:  

 Descrever, com base na observação de figuras e ilustrações, 
animais e vegetais típicos dos principais ecossistemas brasileiros: Floresta 

Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Campos Sulinos 

(Pampas) 

 3º bimestre 6ª série/7ºano do ensino fundamental em geografia; Habilidades:  

 Reconhecer e aplicar os conceitos de bioma, domínio 

morfoclimático, ecossistemas e recursos naturais. 

 Reconhecer as generalidades e singularidades que caracterizam os 
biomas brasileiros, considerando os impactos oriundos das diferentes formas de 

intervenção humana e levando em consideração o diacronismo dos eventos.   

- 2º bimestre 1ª série do ensino médio em biologia;  

 Relacionar as atividades econômicas mais importantes no cenário 
nacional ás principais alterações nos ecossistemas brasileiros  

- 4º bimestre 1ª série do ensino médio em geografia. Habilidades: 



 

 Identificar os domínios naturais associando-os aos principais 

biomas e às questões relativas à biodiversidade 

 Comparar características geográficas dos diferentes domínios 
naturais estabelecendo relações entre os biomas 

- 4º bimestre 2ª série do ensino médio de geografia. Habilidades: 

 Reconhecer, identificar e caracterizar os distintos biomas 
brasileiros, considerando diferentes escalas geográficas. 

 Analisar situações-problema relativas a perturbações ambientais 
nos diferentes biomas brasileiros, identificando ações e interesses e 

reconhecendo suas transformações.  

 

2.3 Conhecimento dos alunos 

Foi realizada uma pesquisa na Escola Estadual Padre August Johannes 

Ferdinandus Stauder de Guarulhos em setembro de 2013, através de questionários com 

492 alunos do Fundamental e Médio, cujas respostas levaram à execução de um evento 

chamado de: “Projeto sustentabilidade”. 

Inicialmente, verificou-se que 52% dos alunos do ensino fundamental e 43% dos 

alunos do ensino médio não mostraram nenhum entendimento sobre o que é bioma. 46 

% dos alunos do ensino fundamental e 42% dos alunos do ensino médio não citaram 

nenhum dos biomas nacionais. Quanto aos biomas do Estado de São Paulo, 86% dos 

alunos do ensino fundamental (Figura 2) e 71% dos alunos do ensino médio (Figura 3) 

não souberam citar nenhum. 

Verificou-se também que os alunos se preocupam mais com biomas que não são 

de sua região, como a Amazônia e a Caatinga, do que com o Cerrado e a Mata Atlântica 

do Estado de São Paulo. Como demonstra a pesquisa onde 101 alunos que citaram 

corretamente biomas que precisam ser preservados, 53% dos alunos citaram a 

Amazônia como prioridade de preservação e 23% dos alunos citaram a Mata Atlântica, 

o cerrado foi citado apenas por 9% dos alunos (figura 3). No ensino médio dos 60 que 

responderam adequadamente a pergunta, 33% dos alunos citaram a Amazônia; 20% a 

Caatinga; 58% a Mata Atlântica e 23% o Cerrado (figura 4), nota que a Amazônia foi 

mais citada que o Cerrado sendo que o mesmo é considerado um hotspot (área de 

prioridade de preservação por ter mais de 60% de sua cobertura original devastada 

WWF,2013). Todos estes resultados revelaram que apesar deste tema ser trabalhado 

amplamente, apenas uma pequena parcela dos estudantes conseguiu absorver de 

maneira satisfatória. 

A pesquisa realizada com alunos da Escola Estadual de São Paulo Stauder, 

demonstrou que com relação aos biomas do Estado de São Paulo, 71% dos alunos do 

ensino médio e 86% dos alunos do ensino fundamental não souberam citar os biomas 

típicos de seu próprio estado. Figura 1 e Figura 2 



 

 

Figura 2- Conhecimentos sobre biomas dos alunos do ensino fundamental da 

E.E Stauder em Guarulhos-SP. 

 

Figura 3- Conhecimento sobre biomas dos alunos do ensino médio da E.E 

Stauder em Guarulhos-SP. 

No entanto, observou-se que as habilidades que o caderno se propõe a 

desenvolver são meramente descritivas e comparativas, sem relacionar com o contexto 

dos alunos de Guarulhos, não dando uma resposta à necessidade de preservação.  
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Figura 4- Prioridade de preservação para os alunos do ensino fundamental da 

E.E Stauder em Guarulhos-SP. 

 

 

Figura 5 – Prioridade preservação para alunos do ensino médio da E.E Stauder 

em Guarulhos-SP. 

Os dados demonstram a necessidade de se trabalhar o tema sobre os biomas do 

estado de são Paulo de forma mais significativa e contextualizada com os alunos. 
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3 Objetivo 

Este trabalho teve como objetivo apresentar o Projeto de Intervenção 

Educacional – PIE, que foi desenvolvido para sensibilizar a comunidade escolar quanto 

á necessidade de preservação do Cerrado e da Mata Atlântica em Guarulhos, através da 

análise do currículo das escolas estaduais de São Paulo e da pesquisa sobre o 

conhecimentos dos alunos sobre os biomas, visando suprir as dificuldades de 

contextualização e de desenvolvimento de habilidades sustentáveis em resposta à 

devastação ambiental.     

 

4 Materiais e métodos 

Para o desenvolvimento do PIE foram realizadas 4 etapas principais segundo o 

roteiro esquemático apresentado na  figura 6. 

Em primeiro lugar foi feito um estudo sobre as características da cobertura 

vegetal do município de Guarulhos, através do programa Biota-Fapesp Atlas 2.1, que 

foi seguido de uma análise do currículo do Estado de São Paulo sobre como se sugere 

que seja trabalhado o tema de bioma. E a partir desta análise foi realizada uma pesquisa 

sobre os conhecimentos prévios dos alunos sobre este mesmo, concluindo a etapa 

preliminar. 

A seguir iniciou-se a etapa de preparação, onde foram realizadas aulas 

expositivas sobre o conceito de bioma, e descrito os biomas nacionais com exemplos de 

espécies de arvores típicas de cada bioma do Estado de São Paulo. Os alunos foram 

sensibilizados sobre a devastação dos biomas pela exposição de mapas do atlas 2.1 com 

os mapas do município de Guarulhos com a cobertura original e através da visualização 

do contraste como mapa da cobertura atual, que revela o desaparecimento da cobertura 

vegetal. Com os conceitos trabalhados e a situação-problema apresentada os alunos 

foram convidados para participar do PIE e primeiro um grupo de professores com um 

grupo de alunos foi preparar o terreno da escola para realização do evento de 

sustentabilidade. 

Na etapa de realização foram realizadas; o plantio de mudas, a pesquisa de 

aceitação dos picolés e a decoração da escola. 

E, por fim, foi programado um trabalho de manutenção e ensino permanente 

através dos espaços que foram criados e das pesquisas que foram concluídas.       

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Roteiro esquemático do PIE. 

 5 Atividade Realizadas 

As atividades realizadas seguiram as etapas estabelecidas, e no dia 20 de 

setembro de 2013, realizou-se um evento chamado de Projeto Sustentabilidade onde 

algumas das etapas foram aplicadas que permitiram a realização do PIE. 

Após a 1ª etapa (Preliminar) cujos resultados estão apresentados no item 2, 

foram realizadas as seguintes etapas. 

 

5.1 Etapa de Preparação 

Nesta etapa foram realizadas as seguintes atividades: Aula expositiva, 

sensibilização e preparação do terreno. 

 

5.1.1 Aula Expositiva 

Nesta atividade os alunos de cada sala foram chamados para a sala de vídeo, 

onde foi ministrada uma aula sobre o conceito de Bioma, explicando o que é espécie, 

população, habitat, comunidade, ecossistema e por fim Bioma seguindo os conteúdos 

dos livros didáticos disponíveis na escola. 

Com o conceito de Bioma esclarecido foram descritos os 6 principais Biomas 

nacionais com suas características geográficas e morfoclimáticas, e para concluir a aula 

expositiva foram listados um exemplo de árvore frutífera de cada Bioma com seu nome 

popular, científico e da família para que os alunos pudessem compreender algumas das 

características típicas da vegetação de cada bioma. 

 

5.1. 2 Sensibilização 

Após a realização da aula expositiva os alunos foram apresentados aos mapas do 

Biota-Fapesp como ferramentas de sensibilização para que a comunidade escolar possa 

ter ideia do tamanho da devastação ocorrida principalmente sobre o bioma Cerrado em 

Guarulhos e também sobre a Mata Atlântica. 

Foi apresentado o mapa de Guarulhos do atlas biota 2.1 com a cobertura original 

de Guarulhos, onde se pode notar como era a ocorrência da Mata Atlântica e do Cerrado 

antes da ocupação urbana. 

Por fim foi apresentado o mapa com a cobertura atual de Guarulhos onde fica 

evidente a devastação dos Biomas da cidade pelo avanço da cidade e, em seguida, foi 
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feito um convite para comunidade escolar para participar do projeto de sustentabilidade, 

para o desenvolvimento de atividades para preservação dos Biomas.   

 

5.1.3 Preparação do terreno 

Para ser possível a realização da etapa de plantio o terreno da escola teve que ser 

preparado. No dia 14 de setembro de 2013, uma semana antes do evento do Projeto de 

Sustentabilidade, um grupo de alunos junto com os professores de Matemática e de 

Biologia, pintaram os muros, retiraram o lixo do terreno e preparar o solo possibilitando 

fazer os berços
*
 para as mudas. 

Foi calculada uma distância de 2 x 2m², dando uma área aproximadamente de 

4m² para cada berço, e utilizaram-se cavadeiras para fazer os 40 berços das mudas de 

árvores nativas frutíferas do Cerrado e da Mata Atlântica, em um local com 30 por 30m 

de muro totalizando uma área de 900m² em que já existiam espécies de pitanga, amora, 

manga, limão e bananeira. 

Os alunos, juntos com os professores de História e de Artes, reutilizaram pneus 

para delimitar a entrada do local do plantio. 

 

5.2 Plantio  

Foi programado junto à comunidade escolar um plantio de mudas nativas 

frutíferas do Cerrado e da Mata Atlântica, dentro de um projeto maior de 

sustentabilidade com várias atividades voltadas para questões ambientais. Como grande 

parte das espécies nativas da cidade foram destruídas sem que a comunidade escolar 

pudesse conhecer, é de extrema importância que ela possa ter a oportunidade de ter esse 

contato para que possam desenvolver o apreço pela biodiversidade do Cerrado e da 

Mata atlântica. 

Antes da prática do plantio, foi feita uma atividade com os alunos do 7º ano. 

Nesta prática foi entregue em uma folha um desenho representando uma área de 900 m², 

com a seguinte pergunta: 

“- Se vocês tivessem essa área para plantar, vocês plantariam tudo da mesma 

espécie ou plantariam espécies diferentes?” Justifique sua resposta. 

Essa atividade possibilitou que os conteúdos de agricultura convencional e 

agricultura orgânica fossem trabalhados e em seguida os alunos puderam debater sobre 

qual agricultara é melhor e suas consequências. Concluindo essa etapa foi proposto o 

desenvolvimento de uma atividade de agro floresta no pátio da escola que possui um 

espaço de 900 m² para plantar espécies diversificadas de plantas nativas do Cerrado e da 

Mata Atlântica, o Quadro 1 apresenta a relação de espécies utilizadas para o plantio.  

A atividade do plantio de mudas, como instrumento de Educação Ambiental, foi 

executada com o objetivo de contribuir para a formação de uma geração consciente em 

relação ao seu papel como cidadão voltado para uma valorização ética, social, 

econômica e ambiental (PLANTIO DE MUDAS,2014). 

Tudo serve para indicar que os processos de degradação e deteriorização da 

natureza não podem ser tratados com indiferença, nem pela sociedade, nem pela escola.  

 

 

 

                                                             
* Termo mais ecologicamente correto do que covas por fazer referência à vida e não a morte. 



 

Nome 

Popular 

Nome 

Científico 

Familia Bioma Quantidade 

de mudas 

Gabiroba Campomanesia 

pubescens 

Myrtaceae Cerrado 2 

Cambuci Campomanesia 

phaea 

Myrtaceae Mata Atlântica 4 

Araça Paulista Psidium guineensis Mytaceae Mata Atlântica 8 

Pequi Caryocar brasiliensis Caryocaraceae Cerrado 4 

Buriti Mauritia flexuosa Arecaceae Cerrado 1 

Araticum Annona crassiflora Annonaceae Cerrado 1 

Graviola Annona muricata Annonaceae Mata atlântica 4 

Caja-manga Spondias mombin Anacardiaceae Cerrado 4 

Siriguela Spondias purpurea Anacardiaceae Mata Atlântica 6 

Uvaia Eugenia uvalha Myrtaceae Mata Atlântica 1 

Grumixama Eugenia brasiliensis Myrtaceae Cerrado 1 

Açai Euterpe oleraceae Arecaceae Cerrado 2 

Quadro 1- Espécies de plantas nativas utilizadas para o plantio 

E além do plantio os alunos, com a orientação das professoras de português e 

Geografia, confeccionaram as placas com a identificação das espécies com seus nomes 

populares e científicos, que através de madeiras reutilizadas e envernizadas serviram 

para classificar as mudas que também está dentro do currículo do Estado de São Paulo.   

5.3 Consumo Consciente. 

Apenas criar um espaço de resgate da biodiversidade dos biomas regionais não 

pode ser considerado como uma postura crítica diante da devastação dos ecossistemas 

da cidade, visto que a destruição continua a todo vapor dos portões para fora da escola. 

Para corrigir isso foi utilizado o PCN Trabalho e Consumo (BRASIL, 1998) para 

desenvolver uma estratégia para estimular os alunos a terem uma atitude ativa de 

preservação baseado no seu consumo. 

A ideia é que o que é consumido pode estimular uma determinada prática ou 

desestimula-la no momento que há compreensão sobre tudo o que está por trás dos 

produtos. 

A compra de um simples pedaço de bife no açougue pode estar financiando a 

destruição da Mata Atlântica e do Cerrado, pois há pecuaristas que costumam 

transformar áreas nativas em pastagem para seu gado.  

No entanto, exemplos de produtos que fazem o caminho inverso também 

existem. Por exemplo, a empresa de sorvetes “Frutos do Brasil”, desenvolveu uma série 

de sabores feitos a partir de frutas nativas dos biomas brasileiros, que além de 

conseguirem agradar milhares de clientes com os sabores de seus picolés e sorvetes, 

prestam um enorme serviço de preservação ambiental. Visto que muitos desses sabores 

não contam com a produção de fazendas a empresa depende diretamente das coletas dos 

frutos em áreas nativas para sustentar sua produção. A indústria retira apenas a polpa e 

as sementes são doadas para ONGs e entidades afins para serem produzidas novas 

mudas para o plantio e reflorestamento das espécies. 

É interessante notar que o empresário paga para o fazendeiro ou proprietário de 

alguma área nativa, para que este a preserve, de maneira que possa sempre coletar frutos 

para sua produção. Com isso quando um cliente consome um produto feito por esses 



 

sabores nativos dos biomas brasileiros ele está indiretamente financiando a preservação 

destes biomas.  

Como esses produtos eram desconhecidos dos alunos foi realizada uma pesquisa 

de aceitação com os sabores típicos do Cerrado e Mata Atlântica das espécies plantadas. 

O seguinte procedimento foi utilizado: os alunos foram divididos em grupos, 

receberam picolés e deram notas de acordo com o questionário de aceitação, utilizamos 

a escala hedônica de 1 a 9, com espaço para comentários. Após experimentar cada sabor 

a ingestão de água foi usada para que um sabor não influenciasse no outro 

(DUTCOSKY,1996).  

5.4 Decoração 

Os alunos durante a aula de Português desenvolveram pesquisas sobre cada 

espécie plantada e foram feitos cartazes sobre cada uma delas com suas principais 

informações, que foram colocados nas paredes do lado de fora das salas de aula. A 

professora de artes confeccionou, com os alunos, itens decorativos sobre meio ambiente 

que foram colocados em toda a escola, e o aluno do 2º ano fez um desenho sobre o 

sertão em uma grande tela que foi exposta no pátio. Os pneus que delimitavam a área do 

plantio foram pintados e toda escola ficou decorada de acordo com o tema do projeto.   

6. Analise dos resultados 

Houve participação efetiva no dia do evento do Projeto de sustentabilidade, pois 

os professores decidiram que a participação do evento não valeria ponto e a 

coordenação não iria considerar falta para os alunos. Mesmo assim foi registrada na 

parte da manhã a presença de 100 alunos de 500 sendo 20% de participação voluntária, 

demonstrando ser um tema que desperta o interesse da comunidade escolar.   

Os resultados do plantio de mudas foram evidentes pela dedicação dos alunos 

durante todo o processo, possibilitando a criação de um pomar de plantas nativas com 

placas de identificação, o que veio a exigir um plano de manutenção para cuidados 

necessários. Neste sentido um grupo de alunos se prontificou a ajudar com a rega e a 

carpir o terreno. De maneira que os alunos comentaram que gostaram muito deste 

projeto, pois perceberam que o resultado de suas ações permaneceu mesmo após o 

evento. Hoje a escola conta com um laboratório ao ar livre para o ensino de bioma, onde 

podem ser vistos os exemplares de cada bioma de Guarulhos podendo-se discutir de 

maneira mais significativa cada um destes conteúdos. 

Quanto à pesquisa de aceitação os resultados estão apresentados no Quadro 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sabor Nota Índice de 

aceitabilidade 

Número 

de entrevistas  

Açai  7,0 77,8% 39 

Graviola 6,3 70% 19 

Araticum 6 66,7% 49 

Murici  5,7 63,4% 85 

Brejaúba 5,6 62,2% 19 

Taperebá 5,6 62,2% 49 

Guabiroba 4,8 53,4% 38 

Buriti 4,8 53,4% 23 

Araça 4,4 48,9% 31 

Pequi 3,9 43,3% 24 

Siriguela 3,6 40% 21 

Caja-Manga 1,9 21% 45 

Mutamba 1,5 17% 18 

Quadro 2 - tabela de sabores de picolés e suas notas de aceitação de sabores de 1 

a 9. 

De acordo com o procedimento de pesquisa de analise sensorial, para se obter 

um resultado estatisticamente aceitável concreto seria necessário de 100 a 500 

entrevistas com cada sabor(DUTCOSKY,1996). Entretanto, o número de entrevistas foi 

limitado pela quantidade de picolés disponíveis. No entanto, foi possível obter uma 

ideia da aceitação desses sabores. De acordo com o produto primeiro para ser 

considerado com potencial para ser comercializado ele deve ter uma nota acima de 6, o 

que foi alcançado pelos sabores de açaí, graviola e araticum (Dutcosky,1996). 

No entanto, vários fatores podem ter influenciado na baixa aceitação, dos demais 

como o fato de todos estarem provando perto uns dos outros de maneira que a rejeição 

ou um comentário negativo pode influenciar o colega ao lado. 

Outro aspecto relevante é que todos os alunos ficaram reunidos no pátio da 

escola o que dificultou muito o desenvolvimento do trabalho visto que o tempo para 

chegar a água e os novos sabores deixaram muitos alunos impacientes o que pode ter 

influenciado na aceitação. Pessoas em grupos têm atitudes e opiniões diferentes do que 

quando sozinhas ou em grupos menores que não conhecem.  

A pesquisa foi também limitada pela dificuldade de passar orientações embora 

com microfone devido ao alarido de centenas de alunos.  

No entanto mesmo diante dessas dificuldades foi possível perceber como esses 

sabores foram recebidos pelos alunos que praticamente não tinham experimentado nada 

parecido antes. 

Dados de uma pesquisa semelhante realizada com alunos de uma escola pública 

em Gramado nos possibilitaram perceber certos padrões e nos faz refletir sobre como o 

público infanto-juvenil reage diante de sabores novos, diferentes da dieta que estão 

habituados. 

No entanto sabores, como o murici, brejaúba e taperebá talvez através de um 

procedimento mais controlado possam apresentar dados mais próximos dos valores de 
aceitação para estes produtos. 

 

 

 

 



 

7. Considerações finais 

A degradação do meio ambiente de fato tem sido um motivo de grande 

preocupação dentro do meio acadêmico e de instituições de ambientais, e muitos 

trabalhos surgiram comentando sobre a necessidade de se repensar atitudes, no entanto, 

a maior parte destes trabalhos costuma ser teóricos e distantes das realidades locais e do 

contexto dos alunos e da comunidade escolar. Além disso, vários trabalhos e projetos de 

intervenção tem uma característica superficial e pontual não relacionada com o 

currículo, sem possuir uma estrutura que permita sua continuidade. Com este trabalho 

ficou evidente perceber que quando um projeto é trabalhado buscando a realidade, que 

envolve a comunidade escolar, através de informações seguras e consistentes do meio 

acadêmico, em consonância com o currículo da escola e buscando parcerias com 

instituições afins, mesmo empresas privadas, muito pode ser alcançado. Criando uma 

proposta que possibilita a construção de uma postura critica e participativa que desperte 

atenção dos envolvidos para questão ambiental. Por isso a pesquisa dentro das escolas 

estaduais demonstrou ser um recurso primordial para o desenvolvimento de projetos e 

metodologias que permitam uma intervenção profunda na realidade da escola, criando 

pontes entre a comunidade do entorno, o meio acadêmico, a iniciativa privada e a 

comunidade escolar na construção de um novo modelo de ensino cooperativo e 

consistente. O sucesso do projeto foi evidente visto que o projeto foi realizado sem 

contar presença para os alunos e sem valer notas. Mesmo assim um grupo de cerca de 

100 alunos compareceu ao evento. E mesmo depois de realizado o evento, um grupo de 

alunos continuou a auxiliar na manutenção das mudas por haverem se identificado com 

o trabalho.     
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