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RESUMO

Os estudos etnobotânicos abordam o conhecimento empírico muitas vezes consagrado pelo uso contínuo popular, e que por meio da ciência pode ser testado. O reconhecimento

e o resgate do saber local sobre as plantas medicinais são fundamentais em comunidades, pois são usados como remédios devido à falta de outros recursos para cuidar da

saúde. Outro aspecto relevante é o cuidado de proceder com cultivo de plantas medicinais em sistemas orgânicos locais, uma vez que esse sistema é plenamente viável em

hortas, em residências familiares ou em ambientes escolares. Dessa forma, o objetivo do trabalho é envolver toda a comunidade das escolas em um trabalho participativo, por

meio da implementação de uma horta medicinal, condimentar e aromática a partir do conhecimento local. O trabalho desenvolvido nas escolas do distrito de Miragaia e de

Divinésia, compreendeu-se de etapas, sendo a primeira a apresentação do projeto na escola por meio de conversas e palestras. A segunda fase houve o preparo dos canteiros, a

escolha das espécies, o preparo do solo, preparo das sementeiras e transplantio das mudas. Para a manutenção foram formados grupos de trabalho de acordo com as turmas, e

com divisão das tarefas. Na terceira foram realizadas oficinas com o intuito de esclarecimento sobre o uso correto dessas espécies e o escoamento final de cada uma delas na

promoção do bem estar da comunidade. Os estudantes, o corpo docente, funcionários e os pais dos estudantes das duas instituições mostraram interesse aceitando o projeto

apresentado. Todo mês foi colocado nas escolas um pôster informativo com as plantas escolhidas para representarem a planta do mês, e estas foram incluídas na alimentação

dos alunos. Também foi possível perceber que houve uma boa interação por parte dos alunos com os demais envolvidos no projeto. Através das oficinas os alunos puderam

expressar os conhecimentos populares adquiridos e conseguiram relacionar esse conhecimento com o cientifico que lhes foram apresentados.
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