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Conscientização na prática
EDUCAÇÃO

Discutir a preservação dos recursos hídricos nas escolas é muito importante. Mas mais importante do que 
falar sobre isso é agir em prol das nascentes que abastecem a cidade e, principalmente, as comunidades da 
zona rural. Os alunos da EBM Ascendina Brasinha Dias já sabem disso. E aprenderam na prática.

Chapecó – O centro urbano 
vai ficando para trás e as casas 
cada vez mais esparsas na beira 
da estradinha de terra. Aos pou-
cos a paisagem vai se transfor-
mando e os altos prédios da cida-
de dão lugar a árvores frondosas.

A gestora da Escola Básica 
Municipal Ascendina Brasinha 
Dias, Evania Muller da Rosa, me 
recebe com um sorriso. A EBM 
Ascendina fica na linha Cachoei-
ra do Goio-Ên e é justamente so-
bre a transformação da paisagem 
pelas mãos do homem que con-
versamos na manhã de ontem.

Dentro do projeto amplo de-
senvolvido pela Secretaria de 
Educação neste ano, que trata 
do tema “Como melhorar o lo-
cal onde vivo”, a escola decidiu 
trabalhar a temática do meio 
ambiente por um viés bastante 
original.

“Fazemos muitas atividades 
na escola tendo o meio ambien-
te como base, porque é algo que 
está muito próximo de nós. Uma 
delas fala sobre a transformação 
que o ser humano causa na paisa-
gem”, comenta a gestora Evania. 
Transformações boas e ruins...

A partir da vivência dos alu-
nos (muitos deles tem nascen-
tes dentro da propriedade da 
família), a escola decidiu tra-
balhar a preservação das fon-
tes de água. Em um primeiro 
momento, as profes Inês Nardi 
(manhã) e Ivone Vilvert (tar-
de) assistiram com os alunos 
uma série de reportagens feita 
por uma emissora local sobre 
a atual situação das nascentes 
e rios que abastecem Chapecó.

As professoras puxaram a re-

flexão com os pequenos e os ins-
tigaram a descobrir como está a 
situação nas cinco comunidades 
atendidas pela escola. Aos pou-
cos, os alunos foram trazendo in-
formações sobre sua vizinhança e 
compartilhando com os colegas.

O projeto envolveu toda a 
equipe da escola, inclusive as ser-
ventes Denira Ribeiro e Ivanete 
Bélico. Denira, por exemplo, coor-
denou um trabalho de plantio de 
árvores ao redor da escola: garan-
tia de sombra nos dias quentes.

Comunidade

Mas as atividades não termi-
naram por aí. Para entender na 
prática como o meio ambiente 
reage às transformações cau-
sadas pelo homem, os alunos 
foram visitar a propriedade do 
senhor Ademir Liston, um pe-
queno agricultor que aderiu ao 
programa de incentivo à pre-
servação de fontes.

Foi uma verdadeira aula 
prática: visitaram uma nascen-
te ainda “virgem”, zelada por 
Liston, conforme aprendeu no 
programa do qual participa. 
Depois foram até outra parte da 
propriedade, onde o agricultor 
mostrou o que era antes uma 
nascente, e hoje é um açude bar-
rento. “Antigamente a gente não 
tinha essa consciência”, disse 
aos estudantes. Liston é exem-
plo na comunidade. Em relação 
às áreas degradadas, o proprie-
tário já está botando a mão na 
massa para tentar recuperá-las: 
o açude está cercado para evitar 
que o gado pisoteie as margens 
e dezenas de mudas de árvores 
foram plantadas no entorno.

dimensões

A gestora conta que, além de 
abordar a dimensão estrutural 
e econômica das nascentes (to-

dos precisamos de água limpa 
para sobreviver), as profes estão 
tratando a dimensão cultural. 
“Vamos visitar a Fonte São João 
Maria, na linha Nossa Senhora 
de Lourdes. A água desta fonte 
é considerada milagrosa e o local 
recebe muitos fiéis em busca de 
cura”, comenta a gestora.

Além disso, o plano de aula 
elaborado em conjunto pelas 
profes englobou todas as dis-
ciplinas, além de assuntos que 
não são geralmente tratados em 
sala, como as políticas públicas 
para a preservação dos recursos 
hídricos. Na aula de matemáti-
ca, por exemplo, os alunos esti-
maram quando o senhor Liston 
gastaria para cercar o açude e 
comprar as mudas, caso não ti-
vesse sido contemplado no pro-
grama de preservação de fontes. 
Os pequenos também escreve-
ram textos e fizeram cartazes 
sobre o assunto.

“As professoras conseguiram 
transformar as informações em 
conhecimento de fato”, diz Eva-
nia. “É possível notar a mudança 
de atitude dos alunos em relação 
à água. A vivência dos conteúdos 
resultou em novas práticas so-
ciais finais”, conclui a gestora. Se 
depender dos pequenos da EBM 
Ascendina, as comunidades em 
que vivem terão água limpa ain-
da por muitos e muitos anos.

O começo de tudo: incentivados pelas profes Inês e Ivone, as 
crianças assistiram reportagens sobre as nascentes que abas-
tecem Chapecó e decidiram descobrir como anda a situação 
na sua vizinhança

Alunos e equipe da EBM Ascendina: todos participaram do projeto de preservação das nas-
centes, que saiu dos muros da escola e atingiu também a comunidade

Os pequenos em visita à propriedade do senhor Liston: 
aprendendo na prática
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