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CADERNO TEMÁTICO 
 
 

Discutindo Paisagismo na Escola Estadual Tomaz Edison de Andrade Vieira. 
 

 
1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Professor PDE: Orlanda Camargo Alves 

Área PDE: Geografia 

NRE: Maringá-Pr 

Professor Orientador IES: Profª Ms Glaucia Deffune 

IES vinculada: Universidade Estadual de Maringá 

Escola de Implementação: Escola Estadual Tomaz Edison de Andrade Vieira 

Público objeto da intervenção: Alunos, professores, comunidade e Associação de Pais 

e Mestres. 

 
 

2) INTRODUÇÃO 

 

Ao longo desses anos de atividade profissional na área da educação, um dos aspectos 

que mais me chamaram a atenção e até certo ponto me incomodaram no fazer da 

docência é a aparência e os cuidados dispensados às áreas de convívio coletivo, que em 

alguns períodos do dia se apresentam como área de recepção da comunidade escolar. 

Espaços comuns que, na nossa percepção, exigem brilho, cor, leveza, vida etc. 

Acreditamos que estes elementos podem influir muito no comportamento, atitudes e 

hábitos das pessoas. Refletindo sobre estes espaços de convivência, propomos o 

presente trabalho sobre paisagismo como estratégia para o desenvolvimento da 

percepção ambiental do espaço geográfico pela comunidade escolar em que está inserida 

a Escola Estadual Tomaz Edison de Andrade Vieira, na cidade de Maringá – Pr. 

 

3) JUSTIFICATIVA 

 

A escolha deste tema para a execução de um projeto de intervenção didática na escola deve-se à 

importância e à necessidade de proporcionar um ambiente agradável à comunidade escolar em 

questão, e o desenvolvimento de atividades de Jardinagem e Paisagismo para a melhoria visual do 

jardim e espaços de convivência na escola. Para isso, o professor pode sugerir que os alunos, num 



 

 

 

primeiro momento, observem os jardins das vizinhanças, no trajeto casa-escola, façam pesquisa com 

jardineiros sobre nomes das plantas, cuidados necessários,  locais adequados etc. 

Este projeto terá seu desenvolvimento fundamentado na teoria e na prática.  As estratégias de 

ação foram definidas por meio de pesquisa bibliográfica, focando três aspectos essenciais para esse 

tipo de abordagem: 

Paisagismo; 

Preservação ambiental;  

Paisagismo escolar.  

 

No que diz respeito às atividades práticas, estas serão desenvolvidas juntamente com os 

alunos de 5ª a 8ª séries e primeiro ano do ensino médio. Para a execução da presente proposta serão 

realizadas atividades referentes ao paisagismo escolar. Para tanto, convocaremos alguns alunos, 

professores, a direção do estabelecimento e os integrantes da Diretoria da Associação de Pais. Buscar-se-

á um profissional da área de paisagismo para a elaboração de um projeto adequado a este 

estabelecimento de ensino.  Os alunos serão orientados a medir a área do terreno onde está 

construído o estabelecimento de ensino e a apresentar um relatório que mostre além da área construída, 

a área livre e se corresponde às exigências do Ministério da Educação. É comum entre alunos e até 

mesmo entre professores não relacionar o paisagismo com a questão ambiental; na verdade, eles se 

complementam.  Por outro lado, sabe-se que as escolas normalmente não se preocupam com a 

localização em áreas de circulação menos intensa, de acesso mais fácil, de medidas de área de 

construção e de áreas para paisagismo que podem transformar o ambiente escolar, dotando-o de 

melhor qualidade, mais inspirador da sensibilidade, arejado, com estética agradável e, portanto, mais 

bonito.  

 

Trabalhar com os alunos um projeto desta natureza não é somente para que entendam como deveria 

ser sua escola, mas também dividi-los em equipes e responsabilizá-los por setores do jardim, para que 

se sintam co-responsáveis na construção e modelagem de um espaço escolar mais vibrante e 

acolhedor.  É evidente que os modelos de construção se devem a projetos arquitetônicos elaborados 

por profissionais da construção civil que não levam em consideração os aspectos que envolvem o 

cotidiano da comunidade escolar e que sequer ouvem os educadores para elaborarem tais projetos, e 

ainda o que estabelecem as leis no sentido de construir escolas com funcionalidades adequadas e 

confortáveis para toda a comunidade escolar. Mas a nossa discussão tem como pressuposto discutir e 

repensar os espaços ociosos em nossa escola, para que possamos proporcionar um bom atendimento 

aos alunos e fazer deles cidadãos com gosto estético e responsabilidade social em relação ao meio 



 

 

 

ambiente e sua preservação.  Esta proposta tem como objetivo mudar o olhar da comunidade escolar 

com relação ao paisagismo e sensibilizar professores e alunos para a readequação dos espaços livres, 

tornando-os mais aconchegantes, e o mais importante, espaços planejados, organizados e produzidos 

pelos seus respectivos atores (comunidade escolar). 

 

4) ALGUMAS REFLEXÕES PERTINENTES À TEMÁTICA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SUSTENTABILIDADE NA ATUALIDADE 

 

A preocupação com o meio ambiente começou oficialmente em 1968, quando trinta 

estudiosos de vários países formaram o “Clube de Roma” e divulgaram um relatório: o 

planeta Terra estava doente. Grandes catástrofes ambientais, mudanças drásticas no 

clima do planeta, áreas devastadas, extinção de espécies animais e vegetais, acúmulo de 

lixo e poluição, chuvas ácidas, buracos na camada de ozônio e o efeito estufa 

denunciavam a ação do homem na busca de satisfazer suas necessidades. 

 

A humanidade começava a buscar caminhos, por meio da educação ambiental e 

da sustentabilidade, que garantissem a satisfação de suas necessidades, mantendo o 

desenvolvimento da sociedade e, ao mesmo tempo, conservando, protegendo e 

preservando a natureza e seus recursos. Não é tarefa fácil; nesses quarenta e dois anos, 

a sociedade vem tomando medidas que envolvem políticas governamentais de 

conscientização, de enfrentamento de problemas e de punição aos infratores. 

 

A educação ambiental foi implantada nas escolas em todo o mundo, em todos os 

níveis e procura alcançar todas as comunidades. É parte obrigatória do currículo básico 

da educação brasileira e abrange todas as disciplinas possíveis, com a finalidade de 

informar e formar. Precisamos garantir a sustentabilidade da vida para todos os seres 

vivos, utilizando os recursos naturais, mas preservando a biosfera, deixando aos nossos 

filhos e netos pelo menos as condições de vida que herdamos. É tarefa de todos: desde 

os governos até os indivíduos, todos têm responsabilidade sobre a sustentabilidade do 

planeta. 

 

A responsabilidade é nossa. E você? O que está fazendo nesse sentido na sua 

comunidade? Você professor (a), qual tem sido a sua participação em projetos que 

abordam a temática ambiental e qualidade de vida na sua escola? No seu bairro? Na sua 



 

 

 

cidade? 

Se você tem dado a sua contribuição nesse sentido, relate-nos a sua experiência, 

ela contribuirá para o nosso crescimento! 

 

5) PAISAGISMO E QUALIDADE DE VIDA 

 

Com o paisagismo, devemos adotar a mesma postura, isto é: para agregarmos valor 

afetivo aos ambientes escolares, devemos lançar mão das plantas ornamentais, que 

proporcionarão cor, leveza e brilho aos ambientes, tornando-os mais aconchegantes. 

Outro aspecto fundamental que podemos colocar em prática na área de paisagismo é o 

planejamento e otimização do espaço escolar, visando a qualidade alimentar de toda a 

comunidade, e destacar a escola como exemplo de conduta a ser adotada pelas pessoas 

Por exemplo: a organização de uma horta escolar  para  o cultivo de verduras e legumes 

saudáveis, sem adubos químicos ou agrotóxicos, pode servir de uma arrancada inicial 

para atitudes mais conscientes que promovam o equilíbrio ambiental.  

 

O paisagismo escolar e a qualidade de vida aos poucos vão sendo disseminados pelas 

pessoas participantes da proposta em suas respectivas comunidades. Os alunos 

envolvidos se encarregarão da multiplicação da mesma em seus bairros ou comunidades. 

Quanto ao alto índice de contaminação por aedes aegyptis, apesar de estar relacionado 

com as condições climáticas, o que mais dissemina a dengue entre as pessoas são as 

atitudes irresponsáveis adotadas por estas, considerando os quintais locais para entulhar 

lixo; jogam todo e qualquer tipo de lixo na rua que, consequentemente, entopem bueiros, 

poluem rios e etc. Com relação aos terrenos baldios, as atitudes são alarmantes, pois os 

donos ou responsáveis por estas propriedades geralmente são desconhecidos ou não 

moram nas proximidades, sendo seus terrenos vulneráveis às atitudes desrespeitosas de 

pessoas sem escrúpulos e sem consciência para com o meio ambiente.  

 

E você? O que tem feito nesse sentido? Qual a contribuição da sua disciplina?  

Professor (a) cite os projetos de ensino que já desenvolveu e que abordam essas 

questões! Esta informação será de muita utilidade para as nossas reflexões!  

Outro aspecto relevante na área de paisagismo é o tratamento dispensado aos ambientes 

de convivência na escola: área de lazer para os recreios e folgas, espaços para os alunos 

se reunirem em grupos (para jogos de dama, xadrez, figurinhas, dominó etc.). A 



 

 

 

distribuição de mesinhas e bancos de concreto em áreas estratégicas da escola exercerá 

um papel fundamental para a convivência social dos alunos, o paisagismo nesse sentido, 

tem um papel fundamental.  

Agora queremos conversar com os diretores e coordenadores das escolas! O que vocês 

têm feito nesse sentido na sua escola? Isso não seria função da coordenação 

pedagógica? É obrigação de todos? Alunos, professores, diretores, coordenadores, 

secretários e zeladores?  Relate as propostas de paisagismo que foram colocadas em 

prática na sua escola! 

     O paisagismo se insere neste contexto delineado por nós; sua implementação no meio 

urbano contribui para a melhoria da qualidade de vida. Reproduzir paisagens naturais e 

combiná-las com espaços habitados pelo homem parece, a princípio, um trabalho de 

simples embelezamento. Nos dias atuais, tem também a função de quebrar a aridez da 

paisagem urbana, fornecendo à população espaços com ar puro e para a fixação de 

pequenos animais silvestres. Em parques e reservas, jardins e praças, as pessoas podem  

descansar, correr, pedalar, caminhar, relacionando-se com outras pessoas em ambientes 

menos formais. Qualquer ambiente é mais aconchegante e receptivo quando sua 

estrutura paisagística inclui jardins e gramados, árvores, flores e folhagens. 

 

6) REGISTROS FOTOGRÁFICOS  

Antes e depois da implementação do paisagismo na escola, a presente etapa teve a 

participação ativa dos alunos e da comunidade escolar na construção de canteiros e no 

plantio de flores, como se observa nos registros fotográficos a seguir: 

 

Set/2009                        Jun/2010 



 

 

 

 

Set. 2009                                           Jun/2010 

 
Set. 2009                                                                                    Jun/2010 

 
Set. 2009                                                     Jun/2010 



 

 

 

 
Set/2009                                        Jun/2010 

 

Agora é chegado o momento de finalizarmos o nosso caderno temático! Como sugestão, 

convoco os interessados na temática Geografia e Paisagismo Escolar, para que elaborem 

em suas escolas ou promova na comunidade escolar um “Concurso de croquis” 

abordando a referida temática. Os croquis deverão ser compostos de áreas de 

convivência, canteiros ornamentais, otimização de espaço para o cultivo de legumes e 

verduras (horta escolar), que serão utilizados na própria merenda escolar, mesas e 

bancos, enfim, o croqui deve comportar a criatividade e capacidade de planejamento 

espacial do aluno, aspectos desenvolvidos na disciplina de geografia. A legenda deve 

respeitar os objetos distribuídos no croqui, a cor utilizada, as formas geométricas e as 

linhas ou achuras. Todos estes elementos comporão o croqui de forma que correspondam 

à proposta apresentada.  

 

7) FONTES DE PESQUISA 

 

Vídeos: 

“Planeta terra a casa que eu te aluguei”-  

http://www.youtube.com/watch?v=eUkFcndnoC8 

 

Sites: 

 Emater -  http://www.emater.pr.gov.br 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eUkFcndnoC8
http://www.emater.pr.gov.br/


 

 

 

UEM – Horta -  http://www.asc.uem.br 

 

Livros: “Nem tudo é lixo” – Junji Miyaura (2000) 

 

Filmes: “Os sem Florestas” - Tim Johnson , Karey Kirkpatrick (2006) 
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