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Resumo
O presente projeto intitulado “Semeando iniciativas” está sendo desenvolvido por
alunos dos anos finais do ensino fundamental (6° a 9° ano). Foi pensado para ampliar e dar
significado aos conceitos introduzidos na sala de aula na disciplina de Ciências e Geografia.
São trabalhados com os estudantes questões relacionadas à educação alimentar, meio ambiente
e sustentabilidade, utilizando para isso diferentes metodologias como por exemplo a exibição
de filmes, confecção e distribuição de mudas de diferentes tipos de vegetais, encontros
presenciais e online, grupo de whatsapp para troca de fotos de refeições e estímulos positivos,
ambiente virtual Classroom, confecção de jogos presenciais que estimulam a curiosidade, etc.
Cada metodologia adotada nos garante a sensibilização de todos os estudantes, temos assim a
oportunidade de discutir questões mais aprofundadas sobre as práticas humanas, a saber:
descarte de lixo, reciclagem, poluição, impactos ambientais, agentes polinizadores,
propriedades dos alimentos, vitaminas, defensivos agrícolas, etc. O trabalho está sendo
desenvolvido na escola EMEF Martinho Lutero desde o início do ano de 2021 e está servindo
como uma importante ferramenta que subsidia o trabalho do professor na sala de aula, ao passo
que se pode repensar sobre competências descritas nos planos educacionais dando significado
aos mesmos. Acreditamos que o desenvolvimento de tais competências esteja se dando de
forma mais natural, ao passo que se desenvolvem atividades práticas que levam a reflexão
constante sobre o papel do indivíduo no meio em que habita. Acreditamos que a mudança de
pensar e agir acontece a partir da comoção e sensibilização e que por intermédio do
desenvolvimento deste projeto a comunidade escolar esteja sendo estimulada a preservar o
ambiente em que vive. Observamos que com o passar dos meses diversas famílias
demonstraram interesse em participar dos encontros e das trocas de informações pelos meios
de comunicação adotados. Dentre outras ações os estudantes são estimulados a desenvolver
hortas e cultivar seus alimentos preferidos. Demonstram maior sensibilidade os animais pelo
entendimento do papel que cada um desempenha em um ecossistema, repensam sua
alimentação e as consequências das decisões tomadas sobre o seu organismo. Por fim, este lindo
está surpreendendo a todos pelo poder de impacto e acreditamos que podemos alcançar outros
estudantes, outras comunidades se nos for permitido a divulgação em um meio tão especial
quando a amostra científica ECOINOVAR.
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