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Resumo: O Projeto "Cultivo de plantas medicinais nativas de Amajari”, busca
resgatar o uso e cultivo de plantas medicinais nativas e surgiu a partir da aula da
disciplina de Olericultura, do Curso Técnico em Agropecuária, na qual houve a
identificação com o conteúdo e despertou-se o interesse em aprofundar-se
objetivando melhor conhecimentos sobre as plantas medicinais, em especial todas
nativas. Este Projeto tem como objetivo investigar a respeito da forma de
propagação e cultivo de algumas plantas medicinais nativa da região de Amajari-RR:
latitude de 030 39’ 07” N, longitude 610 22’ 16” W, altitude média de 100m e com
área de 28598,4 km2. Identificado o método de propagação e cultivo, os resultados
serão repassados de forma a conscientizar o público-alvo da importância das
plantas medicinais e o impacto positivo e negativos, se mal utilizadas em nossas
vidas. Destaca-se que este projeto está sendo desenvolvido com alunos do 8º ano
da Escola Estadual Ovídio Dias de Souza, localizada na sede Vila Brasil, do
município de Amajari-RR. O projeto foi desenvolvido a partir do desenvolvimento de
substrato com adubos químicos, os quais eram disponibilizados ao preenchimento
de saquinhos de mudas, totalizando cento e cinquenta plantas de algumas espécies
nativas e exóticas variadas. Salienta-se que este projeto ainda encontra-se em
andamento, por isso como resultados parciais tem-se o desempenho eficiente da
produção das cento e cinquenta mudas, algumas por meio de estacas outra por
meio de sementes e que atualmente estão aptas à segunda parte do projeto: o
contacto e repasse aos alunos da Escola Estadual Ovídio Dias de Souza com as
plantas produzidas. O contado que se dará por meio de oficinas, com palestras e
plantio das mudas, mediadas pela bolsista. Espera-se que os alunos sintam-se
envolvidos e incentivados pelo estudo, buscando inclusive identificarem junto aos
familiares o estudo de outras espécies medicinais de seus conhecimentos, devido à
extrema importância que as plantas medicinais têm sobre nossas vidas, tanto na
qualidade da saúde como nos benefícios que elas trazem na cura de doenças,
resgatando e valorizando os saberes populares.
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