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RESUMO
Entendemos que a formação da cidadania é um processo contínuo e a longo prazo e que
se dá no âmbito global da formação do sujeito auxiliada pela educação, embora não seja
o único modo de efetivá-la. O indivíduo amplia e aprimora seus conhecimentos, valores,
conceitos, visão de mundo e suas relações interpessoais a partir de sua vivência e
experiências nas diferentes instituições pelas quais circula no seu contexto diário,
sobretudo na família. Nessa perspectiva é que propomos com esse trabalho distribuir
mudas arbóreas a alunos dentro da escola, de modo participativo, visando promover de
uma forma prática e construtivista o aprendizado de ecologia, botânica, e educação
ambiental, no ensino fundamental. Bem como ensinar aos alunos a importância das
árvores no equilíbrio do meio ambiente; criar uma proposta de ensino para os conteúdos
de ciências e educação ambiental; estudar os motivos que levaram à poda e ou à
eliminação de algumas árvores em calçadas públicas; promover a plantação de mudas,
arbóreas e arbustivas de árvores nativas nas ruas, praças e quintais da cidade de
Campina Grande, Paraíba; realizar um acompanhamento das mudas plantadas pelos
alunos; estimular a mudança prática de atitudes e a formação de novos hábitos com
relação à utilização dos recursos naturais. Inicialmente realizamos a aplicação de
questionários com o intuito de sondar o conhecimento dos alunos acerca do conceito de
meio ambiente bem como saber como veem a educação ambiental e impressões em
relação ao cultivo de uma árvore. Durante o desenvolver do projeto realizamos palestras
sobre a importância do meio ambiente e orientações sobre a plantação e cultivo de
árvores, como culminância distribuímos entre os alunos e professores envolvidos no

projeto, algumas mudas de cinco espécies de arbustos adquiridas do viveiro de mudas da
UEPB. Analisando os dados coletados no desenrolar da pesquisa, percebemos os alunos
têm um bom desenvolvimento da consciência ambiental, demonstram também ter uma
visão aberta em relação ao conceito de meio ambiente e conhecimento sobre os cuidados
específicos para a plantação e cultivo de uma árvore saudável.
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