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Restruturação e transformação da área da sala verde externa
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Resumo: 
O paisagismo é visto como a transformação de um ambiente, onde são criados espaços
apropriados, para o convívio social em harmonia com a natureza, envolvendo basicamente a
sociedade em geral, sendo algo recente, tendo uma técnica inovadora. A sala verde é um local
ao ar livre que proporciona aconchego, podendo ser realizado diversas tarefas como: atividades
pedagógicas e momentos de lazer. A construção desse espaço abrange técnicas de arquitetura,
tendo elaboração de um pergolado e a reutilização de paletes para preparação de bancos. O
material utilizado no pergolado são bambus e taquaras que fazem parte da bioconstrução. O
projeto vem sendo realizado como piloto, para ser implantada uma estrutura de um pergolado
na Escola Estadual de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes localizada na cidade de
Osório/RS, que tem como objetivo proporcionar um lugar de aprendizagem no ambiente natural
para os alunos, professores e comunidade escolar que frequentam a instituição, sendo que este
local estava em más condições de uso. No decorrer do projeto, a partir da elaboração das
estruturas e reformulação dos bancos foi possível observar um aumento da frequência de
pessoas nesta área. Esta pesquisa está sendo de extrema importância na aquisição de
conhecimentos de permacultura e bioconstrução pelos alunos que poderão levar para suas
comunidades, alternativas sustentáveis de construção a partir de materiais ecológicos, que
geram menos impactos ambientais. Sendo possível constatar também que o paisagismo além
de possibilitar um espaço agradável, possibilita sim a aprendizagem, através da simplicidade e
naturalidade do ambiente em que está inserido. Palavras- chaves: Paisagismo. Natureza.
Ambiente.
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