
A ampliação e a construção de conhecimen-
tos sobre a agricultura orgânica são resul-
tados alcançados pelo projeto ‘Agricultura 
orgânica x Agricultura convencional’, de-

senvolvido este ano por alunos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Padre João Batista Ruland, 
em Alto Feliz/RS. Envolvendo 32 crianças do 4º ano 
A e B, sob orientação da professora Juceli Maria 
Zimmer, as atividades de ensino-aprendizagem 
também abrangeram a comunidade local. “O tra-
balho valorizou a agricultura orgânica em relação 
à convencional, enfatizando a importância de se 
produzir e consumir alimentos saudáveis, desper-
tando a consciência ambiental. Essa conscientização 
possibilita que os estudantes se tornem adultos cada 
vez mais críticos e reflexivos, tendo assim uma vida 
saudável e sustentável”, afirma Juceli.

O projeto nasceu durante as aulas de Ciências, 
enquanto as turmas estudavam sobre a importân-
cia de uma alimentação saudável e da segurança 
alimentar, a partir das inquietações e curiosidades 
dos alunos, que, entre outros questionamentos, per-
guntaram se uma alimentação balanceada poderia 
ser considerada saudável. Como hábitos saudáveis 
vão muito além da escolha de alimentos não pro-
cessados no supermercado, optou-se por trabalhar 
a importância dos alimentos orgânicos, livres de 
agroquímicos, tanto para a saúde das pessoas quanto 
para a preservação do meio ambiente. O fato de o 
município ter o agronegócio como uma das bases 
de sua economia contribuiu para a escolha do tema. 
“Produzir e consumir alimentos orgânicos estão 
entre as formas mais simples e eficazes de garantir 
uma alimentação saudável, principalmente se tra-
tando de verduras e frutas. A alimentação orgânica, 
quando compreendida como um estilo de vida, traz 
vantagens, não só para quem consome, mas, tam-
bém, para quem produz e para o meio ambiente”, 
ressalta a professora.

A metodologia de trabalho incluiu pesquisa bi-
bliográfica, análise de documentários e de obras 
de arte, leitura e interpretação de dados estatísti-
cos, estudo do Relatório Nacional de Vigilância 
em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos 
do Mistério da Saúde, palestras com técnico da 
Emater e profissionais das áreas de saúde e biologia. 
Também foram feitas entrevistas com famílias locais, 
constatando-se que a maioria utiliza agrotóxicos 
em suas plantações, e com um agricultor orgânico, 
para aprofundamento dos conhecimentos sobre o 
assunto. As atividades incluíram, ainda, uma visita 
a uma propriedade rural orgânica no município e 
a exposição do projeto à comunidade em mostra 
local de ciências e tecnologias no mês de julho. 
Nos dias 21 a 25 de outubro, ele será apresentado 
na Mostratec Júnior, no Centro de Eventos Fenac, 
em Novo Hamburgo/RS.
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Aprendi muitas coisas com o 
projeto ‘Agricultura orgânica x 
Agricultura convencional’. Agora 
já sei como cuidar da minha horta 
e como cuidar melhor da minha 
saúde, preferindo comer alimentos 
orgânicos.
Gabriele Raaber
Aluna

Dentro do projeto, aprendemos 
que as porcentagens do uso de 
agrotóxicos e de intoxicações vêm 
crescendo no Brasil. Também 
apreendemos que as abelhas não 
estão se procriando mais em alguns 
lugares por causa do excesso 
do uso de agrotóxicos. E fomos 
conhecer a propriedade da nossa 
professora Juceli e sua cultura 
orgânica de morangos e ganhamos 
mudas para adotar. Entendo que 
uma alimentação saudável deve ser 
feita pela preferência à ingestão de 
alimentos orgânicos.
João Carlos Klagenberg 
Schmitt dos Passos
Aluno
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Alunos da 
EMEF Padre 
João Batista 
Ruland 
conhecem 
cultura 
orgânica de 
morangos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Mostrar aos alunos a importância de se produzir e consumir alimentos saudáveis, além de 
despertar a consciência ambiental sustentável;
 Conhecer e diferenciar agricultura convencional e agricultura orgânica;
 Analisar os impactos negativos da agricultura convencional e os impactos positivos 
da agricultura orgânica;
 Mostrar aos alunos a importância de hábitos saudáveis e da produção de alimentos 
saudáveis;
 Conscientizar a população altofelizense sobre a importância e os benefícios da produção 
orgânica para a qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente.

Conhecimento sobre diferentes 
culturas é aprofundado

Em 2018, um dos projetos educacionais que se destacaram na EMEF 
Padre João Batista Ruland foi o ‘Temos diferenças culturais, mas somos 
iguais’, desenvolvido por 14 alunos do 4º ano A, turno da manhã, sob 
orientação da professora Janete Maria Schneider. Em diversas atividades, 
as crianças estudaram a influência da colonização alemã e italiana em Alto 
Feliz e aprofundaram seu conhecimento também sobre outras culturas, 
reconhecendo, valorizando e respeitando as diferenças. “Considero pro-
jetos como esses muito válidos, porque partem do interesse dos alunos e 
os colocam em contato com outras fontes de aprendizagem, fazendo-os 
reverem conceitos pré-construídos e repensar seus posicionamentos frente 
à realidade”, afirma Janete.


