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       As árvores proporcionam benefícios que incentivam o plantio nos meios rural e 
urbano. A fim de sensibilizar alunos da rede de ensino de Bagé sobre a importância 
da arborização urbana foi desenvolvida a primeira oficina do projeto de extensão 
Educação ambiental: um olhar para a arborização urbana no âmbito escolar. A 
oficina ocorreu em agosto de 2016, durante três dias, sendo cada dia em uma 
escola. As escolas foram selecionadas aleatoriamente, duas municipais e uma 
particular, e os alunos participantes foram selecionados pela direção das instituições. 
As atividades realizadas, de acordo com a faixa etária dos estudantes, envolveram 
uma apresentação sobre a importância das árvores, confecções de cartazes, jogos 
de perguntas sobre arborização, plantio de sementes de flores e leitura de poesia. 
Os materiais necessários para a execução da oficina foram papel pardo, tintas, TNT, 
EVA, folhas de ofício, impressões, computador, data show, impressora, sementes de 
flores, copos descartáveis, substrato, água, borrifadores, tesoura, cola quente, fita 
crepe, canetas, tesoura, pinceis e máquina fotográfica. A partir de uma análise 
descritiva simples obtivemos como resultados a sensibilização de 43 alunos na 
escola particular, sendo, 13 alunos do maternal com idade entre dois e quatro anos 
(nove meninas e quatro meninos); sete do pré (cinco meninas e dois meninos) com 
idade entre cinco e seis anos; cinco alunos do 1º ano com idade entre seis e sete 
anos (uma menina e quatro meninos); oito do 2º ano (cinco meninos e três meninas) 
com idade entre sete e oito anos; nove alunos do 3º ano com idade entre oito e 10 
anos (três meninos e seis meninas); e dois do 4º ano, sendo um aluno com nove 
anos e o outro com 10 anos de idade. Em uma das escolas municipais participaram 
12 alunos do 5º ano, sendo nove do sexo masculino e três do feminino, com idade 
entre 11 e 13 anos e na outra foram sensibilizados 35 alunos (19 meninas e 16 
meninos) com idade entre 13 e 15 anos. Ao final das atividades, os cartazes 
confeccionados ficaram expostos nas escolas para apreciação e divulgação do 
projeto aos demais alunos, as poesias e as sementes plantadas foram levadas pelos 
estudantes. Obtivemos participação, atenção e interesse, portanto alunos 
sensibilizados com as importantes funções das árvores para o meio ambiente e 
seres vivos. 


