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RESUMO

- A Educação Ambiental deve ser implementada no cirrículo da educação
básica e desenvolvida de modo que promava a interação entre as
disciplinas, contextualizando as características da comunidade. Trabalho
estabelecido com a finalidade de propiciar uma atividade de educação
ambiental com com foco na questão da sustentabilidade, possibilitando
que os envolvidos expandam seu protagonismo num tema que abrande
diversas áreas de conhecimento, favorecendo uma unteração que
desperte a formação de alunos críticos e conscientes com  os problemas
ambientais.  - O trabalho desenvolvido no entorno da Escola Estadual
Professora Clarice Costa Conti na cidade de Americana, Estado de São
Paulo, destacando que possibilita uma aprendizagem prática, um
laboratório a céu aberto, estimulando a produção acadêmica sobre o
conhecimento popular de PANCs nas regiões brasileiras identificando suas
características e as relações com o conhecimento científico
implementando a alimentação, priorizando hábitos saudáveis,
potencializando saberes e fazeres em prol do cultivo, aprendendo a
plantar, cuidar e colher. - O trabalho está sendo desenvolvido durante o
ano de 2020, a partir de fevereiro, compreendendo as seguintes
atividades: Pesquisa sobre PANCs; Estudo do cultivo, preparo da terra
para plantio e modo correto de adubação, Confecção de folhetos
explicativos sobre o uso e consumo das plantas, receitas com técnicas de
preparo, com supervisão de um especialista, distribuição de mudas e
sementes à comunidade escolar e sensibilização a respeito da
preservação por cada cidadão.  - Os resultados e ações colaboram para
que a educação ambiental possibilite condições em que os envolvidos
entendam o contexto em que estão inseridos, focando na melhora do
processo ensino e aprendizagem. - O trabalho Uso Racional das PANCs:
Um Resgate na Região de Americana possibita o envolvimento de todos
favorecendo um processo de aprendizagem mais interessante e prático,
com a parte teórica trabalhada em sala de aula e a prática, contribuindo
como um recurso fundamental para a compreensão dos temas que
referem ao seu desenvolvimento.  - De certa forma esse trabalho possui i
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intuito de fortalecer o conhecimento sobre as PANCs (Plantas Alimenticias
Não Convencionais), orientando a comunidade escolar atuarem como
multiplicadores das informações adquiridas no desenvolvimento das
atividades e através dessas ações integrar o ensino com a sociedade,
proporcionando uma visão mais próxima e real da implemetação das
plantas para o enriquecimento da alimentação.        
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