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É de conhecimento geral que as árvores são componentes indispensáveis nas escolas, 
não sendo algo estático no espaço, mas sendo capaz de tornar o cidadão consciente do 
meio ambiente e sociedade escolar da qual fazem parte. Com isso, este trabalho teve 
como objetivo realizar um diagnóstico nas escolas municipais da rede pública de 
ensino do município de Benjamin Constant – AM. O trabalho foi desenvolvido em 4 
(quatro) escolas públicas municipais totalizando 107 alunos, compreendendo 1 turma 
do 5ºano em cada escola com faixa etária entre 9 a 15 anos. Para esta pesquisa, as 
técnicas de coletas de dados utilizadas foram: 1) visitação nas escolas afim de 
conhecer a existência de suas áreas verdes, registrando a princípio com câmera 
fotográfica; 2) abordagem de uma aula teórica sobre a importância do conteúdo; e 3) 
aplicação prévia de questionário dividido em duas etapas, antes, no qual analisou o 
conhecimento prévio dos alunos em relação ao tema abordado e após a apresentação 
do assunto para os alunos a fim de conhecer a opinião dos mesmos sobre a 
importância do conteúdo exposto.  Como resultado, percebeu-se que o perfil dos 
alunos predominou na faixa etária de 10 anos (68,22%) e quando aplicado à primeira 
etapa do questionário, constatou-se que 50,47% dos alunos desconhecem o termo 
espaço de área verde, porém, podendo verificar também que ao se perguntar: “na sua 
escola tem espaço de áreas verdes?” 46,73% dos alunos afirmaram que sim, notando-
se diante disso, uma controvérsia das respostas, sendo que mais da metade disseram 
que não sabem o que seriam áreas verdes. Por conseguinte, a segunda etapa do 
questionário verificou-se que 90,66% afirmam que o conteúdo é muito importante, 
porém, apenas 72,9% afirmaram após a aula que áreas verdes são locais onde há a 
presença de plantas que diminuem os ruídos, melhoram a qualidade do ar no consumo 
do gás carbônico e na produção de oxigênio, notando-se que mesmo após a aula 
explicativa ainda se tinha dúvidas em relação ao assunto, fator preocupante, pois, é 
essencial que os alunos detenham tais informações, afim de que a comunidade 
escolar, tenha a percepção da importância de se ter uma área verde em seus espaços, 
e, portanto, sensibilizar os educandos a serem corresponsáveis pela melhoria da 
qualidade de vida a partir de mudanças de posturas em relação ao plantio, preservação 
e conservação das áreas verdes. (Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino- 
SEDUC- AM). 
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