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A responsabilidade ambiental tem se tornado abrangente nos dias atuais, em 
vista disso, os cuidados com o meio ambiente tem se tornado prioridade, este trabalho 
busca reflorestar as margens do rio Capibaribe próximo a Escola Municipal Vereador 
Ciríaco Ramos em Santa Cruz do Capibaribe- PE. O projeto foi desenvolvido por 
alunos do 5º e 8º anos, da Escola Vereador Ciríaco Ramos que, localiza-se no município 
de Santa Cruz do Capibaribe-PE, no período de junho a setembro deste ano. 
Inicialmente foi realizado uma pesquisa bibliográfica com o intuito de analisar as 
melhores espécies a serem plantadas no local desejado, visando desta forma uma melhor 
adaptação das mesmas, em seguida foi realizada uma visita ao local de estudo, rio 
próximo a escola, para fazer uma observação dos tipos de plantas encontradas,  em um 
outro momento realizou-se uma viagem a nascente do rio que localiza-se no município 
de Poção, nesta, os alunos tiveram a oportunidade de comparar as plantas encontradas 
nas margens da nascente, com as encontradas no rio próximo a escola, convidou-se 
também um morador da comunidade para ministrar uma palestra sobre a imagem do rio 
a tempos passados em comparação aos dias atuais, uma outra prática foi a visita a 
sementeira municipal, onde um monitor explicou como deve ser realizado o 
procedimento correto no plantio das mudas e por fim, após as etapas mencionadas 
acima, foi executado pelos alunos e professores o plantio de 200 mudas próximo as 
margens do rio e em seguida publicou-se as atividades realizadas durante todo o 
processo de desenvolvimento do projeto através de registros fotográficos, filmagens e 
apresentação de slides na culminância e socialização do mesmo na própria escola para a 
comunidade local. 
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