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Resumo   

O objetivo principal deste projeto foi estimular e orientar os alunos sobre a 
necessidade de adequação de hábitos alimentares saudáveis para melhoria da 
qualidade de vida, além de levá-los a adquirir conhecimentos para a transformação 
de suas realidades e de seus familiares, através da construção de pequenas hortas 
em suas residências, com utilização de adubação orgânica. A escola é o lugar ideal 
para se repassar informações aos alunos e, consequentemente, levá-los à mudança 
de seus hábitos alimentares e estimular seus familiares a fazerem reeducação 
alimentar através da horta orgânica, além de possibilitar trabalhar conteúdos que 
abordem alimentação equilibrada e até mesmo uma nova visão em relação a 
práticas sustentáveis. No decorrer do projeto pôde-se perceber o envolvimento dos 
alunos e também dos funcionários da escola e até mesmo da comunidade. Houve 
uma grande colaboração de familiares na doação de adubos orgânicos, materiais 
recicláveis, mudas de hortaliças, colaborando desta forma para o melhor 
desenvolvimento do projeto, o qual também possibilitou uma nova visão em relação 
a conservação do meio ambiente e a melhoria de qualidade de vida. 

 

Palavras – chaves: Horta Orgânica, Escola, Compostagem, Recicláveis, Qualidade 
de Vida. 

 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

Nos dias atuais há uma grande preocupação com a alimentação da 

população, a qual, devido a correria do dia a dia acaba se alimentando com 

alimentos rápidos (lanches, salgados, industrializados) ocasionando desta forma  

vícios alimentares. 

Pode-se perceber que no Brasil os perfis nutricionais de crianças e 

adolescentes são antagônicos, pois ao mesmo tempo em que se tem de um lado 

áreas onde as deficiências nutricionais ainda persistem, se tem o outro lado onde 

fica evidente o aumento da obesidade e das doenças associadas, em decorrência 

das mudanças de hábitos alimentares, como o fácil acesso e o baixo custo de 

alimentos ricos em gorduras e açúcares. (FERNADES et al., 2009). 
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Por isso, foi de fundamental importância o desenvolvimento deste trabalho 

com a horta orgânica escolar, pois a introdução de alimentos saudáveis no cardápio 

do dia a dia, constituiu-se numa forma de incentivar hábitos saudáveis de vida. A 

escola consiste no lugar ideal para se repassar as informações para que os alunos 

mudem seus hábitos alimentares e estimulem seus familiares a fazerem reeducação 

alimentar através da horta orgânica. 

Para tanto, primeiramente se fez necessário estimular e orientar os alunos 

sobre a necessidade de adequação de hábitos alimentares saudáveis, ressaltando a 

importância do trabalho que seria desenvolvido por todos os alunos da turma bem 

como a participação e responsabilidade de toda a comunidade escolar.  

E consequentemente, estimular a mudança de práticas, atitudes e formação 

de novos hábitos com relação à utilização de recursos naturais favorecendo a 

reflexão sobre a responsabilidade ambiental e a garantia à vida no planeta, 

melhorando sua qualidade de vida. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Segundo a ANVISA (2007), as instituições, em especial a família, não 

podem ficar alheias aos problemas alimentares e devem contribuir para que a nossa 

sociedade seja mais saudável. É necessário resgatar a cultura alimentar deixada 

pelos nossos antepassados, voltar aos alimentos naturais, valorizando os alimentos 

saudáveis da região e resistir aos apelos das propagandas. Escolher os alimentos 

pela aparência representa um grande risco para o sistema imunológico e hormonal, 

pois nosso bem estar físico e mental está diretamente relacionado com o nosso 

hábito alimentar. (POVOA, 2005). 

Para Gewandsznajder (2006) comer bem não significa comer muito, e sim 

ter uma alimentação equilibrada, isto é, uma alimentação que contenha uma 

quantidade adequada de calorias e de nutrientes necessários ao organismo que 

contribua, assim, para manter a saúde. 

Nesse contexto, a escola é um local privilegiado para que práticas sejam 

implementadas no intuito da garantia de uma alimentação saudável. Os desafios na 

implementação de tais práticas, tornam-se ainda maiores no Brasil, em 

consequência de sua dimensão e desigualdade social. 



Também aqui no nosso país há uma grande diversidade cultural e cada um 

tem um hábito alimentar diferenciado, que na maioria das vezes é passado de “pai 

para filho”, por isso o que chega à mesa de cada indivíduo depende muito da 

formação cultural e do poder aquisitivo. 

De acordo com as autoras Melo et. al. (2004), as escolas, por meio da 

construção de seus currículos, devem em todas as séries constar o estudo da 

nutrição e hábitos de vida saudável, pois a escola é o endereço ideal para que os 

alunos, caso ainda não tenham estas informações, conheçam e despertem o 

interesse e a partir disto, mudem seus hábitos alimentares e incentivem seus 

familiares a fazerem a reeducação alimentar e também desenvolvam a prática 

frequente de alguma atividade física. 

Albano (2001) conclui: 

 

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento acompanhada 
de processo de crescimento e de maturação, tanto do ponto de vista 
somático como do psicológico. Trata-se de um período de elevada demanda 
nutricional e, por esse motivo, a nutrição desempenha um papel importante 
no desenvolvimento dos adolescentes, uma vez que o consumo de uma 
dieta inadequada pode influenciar de forma desfavorável o crescimento 
somático. (ALABANO, R.D., SOUZA, S.B, 2001). 

 

A presença do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) há vários 

anos e de forma significativa em todo o território nacional pode ser um importante 

aliado para a construção de estratégias que visem à promoção da saúde na escola. 

Em sua formulação, o PNAE tem como atribuições o atendimento de necessidades 

nutricionais dos alunos durante sua permanência na escola e a promoção da 

formação de hábitos alimentares saudáveis (BRASIL, 2013). 

Este programa é uma forma de estar conscientizando pais, alunos e 

professores de que uma alimentação rica em verduras, frutas e legumes é essencial 

para a melhoria da qualidade de vida. 

Neste sentido, a escola pode estar revendo suas atitudes em relação à 

alimentação oferecida aos alunos, melhorando seus cardápios e incluindo cada vez 

mais alimentos saudáveis e de boa qualidade. 

Pode-se perceber que nos últimos anos a preocupação com a alimentação 

saudável só vem aumentando, principalmente no âmbito educacional, local onde os 

alunos receberão as informações necessárias que poderão ser repassadas a seus 



familiares, onde todos juntos podem promover uma mudança necessária para a 

melhoria dos hábitos alimentares.  

A horta é importante sob o ponto de vista nutricional, como forma de terapia 

ocupacional, na melhoria do hábito de consumo das pessoas, na economia das 

famílias e até na manutenção e/ou melhoria da saúde e prevenção de doenças. É 

importante destacar, no entanto, que todos os benefícios proporcionados pela horta 

deixam de existir se forem utilizados agrotóxicos e adubos químicos.  

Portanto, conclui-se: 

 

Seria indispensável deixar de lado a agricultura convencional e 
caminhar em direção a uma agricultura mais auto-sustentável e menos 
agressiva a natureza, a agricultura ecológica apresenta-se como um espaço 
em construção que pode trazer amplos benefícios para quem produz, para 
quem consome e para o conjunto do meio ambiente (RUSCHEINSKY apud 
GIOVANNI e ZANETTI, 2010, p. 2). 

 

É de fundamental importância não medir esforços no que diz respeito à 

assistência e educação alimentar e nutricional, procurando melhorias para evitar a 

má nutrição, que na maioria das vezes acarreta importantes problemas de saúde, e 

por consequência afeta o desenvolvimento da aprendizagem.  

Cabe lembrar que nos dias atuais a merenda ofertada nas escolas teve um 

grande avanço, pois estão sendo incluídas mais verduras e frutas, carnes, diferente 

do que acontecia a alguns anos atrás, que os alimentos eram todos enlatados, os 

quais não ofertavam a mesma qualidade dos alimentos atuais. 

É necessário ainda que as escolas trabalhem mais conteúdos que tragam 

informações sobre alimentação saudável, visto que, os alimentos industrializados 

estão cada dia mais presentes na vida das crianças e adolescentes, devido à 

correria do dia a dia dos seus pais e também pelo incentivo de propagandas de 

produtos alimentícios que influenciam negativamente suas opções alimentares. 

Diante disso percebe-se que nossos alunos estão sendo manipulados pelas mídias 

nas escolhas dos alimentos, o que se torna prejudicial à sua saúde, pois os 

alimentos saudáveis ajudam tanto na prevenção de doenças, bem como da 

obesidade. 

 

Uma alimentação saudável deve ser baseada em práticas 
alimentares que assumam a significação social e cultural dos alimentos 
como fundamento básico conceitual. Neste sentido é fundamental resgatar 
estas práticas bem como estimular a produção e o consumo de alimentos 



saudáveis regionais (como legumes, verduras e frutas), sempre levando em 
consideração os aspectos comportamentais e afetivos relacionados às 
práticas alimentares (REIS, 2011, p. 1). 

 

Para se ter uma alimentação saudável, não é necessário que as pessoas 

tenham um poder aquisitivo alto, pois a alimentação adequada se baseia em 

alimentos naturais e produzidos regionalmente. O apoio e o fomento aos agricultores 

familiares e às cooperativas para a produção e a comercialização de produtos 

saudáveis, como grãos, leguminosas, frutas, legumes e verduras, são importantes 

alternativas, não somente para a melhoria da qualidade da alimentação, mas 

também para estimular a geração de renda em pequenas comunidades, além de 

sinalizar para a integração com as políticas públicas de produção de alimentos. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Uma alimentação variada fornece diversos tipos de nutrientes necessários 

para atender às demandas fisiológicas e garantir uma alimentação adequada. Essa 

variedade de coloração torna a refeição atrativa, o que agrada aos sentidos e 

estimula o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes e verduras, 

grãos e tubérculos em geral. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Outro fator de grande importância é a manipulação dos alimentos que deve 

ser segura para o consumo, incluindo as boas práticas de higiene, que devem ser 

adotadas em toda a preparação dos alimentos. Além disso, a orientação da 

população sobre práticas adequadas de manipulação dos alimentos deve ser uma 

das ações contempladas nas políticas públicas de promoção da alimentação 

saudável. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Uma prática pedagógica importante é a construção de uma horta orgânica 

escolar. Esta atividade pode chamar a atenção para a criação de um espaço na 

escola, onde a comunidade escolar encontre a reconstrução e a conclusão de seus 

próprios problemas, através da união, com envolvimento da sociedade. 

O resgate do cultivo da terra, a importância do consumo de alimentos sem 

agrotóxicos e a interação entre professor, aluno, merendeiras, pedagogo, gestor, é 

uma forma de buscar alternativas para a realização de um projeto que leve a 

conscientização de uma alimentação adequada. 

Numa horta escolar há possibilidade de se trabalhar diversas atividades, 

dentre as quais, os conceitos, princípios, o histórico da agricultura, a importância da 

educação ambiental, a importância das hortaliças para a saúde. Além das aulas 



práticas onde se trabalham as formas de plantio, o cultivo e o cuidado com as 

hortaliças. 

A horta e a agricultura orgânica nos ajudam a ter uma visão de 

sustentabilidade ambiental, privilegiando a conservação do meio ambiente e também 

auxiliando na melhoria da qualidade de vida. 

Na formação e no início das atividades na horta escolar, todos podem e 

devem se envolver. Toda a comunidade escolar pode colaborar na limpeza do 

terreno, na formação dos canteiros e com a aquisição das sementes recomendadas 

pelo professor responsável pela horta, observando a característica do solo, as 

influências climáticas, a facilidade de transplantio, a resistência à “pragas”, enfim, 

aspectos que influenciam no desenvolvimento das plantas. 

Desta forma, é essencial que a escola adote uma dinâmica para o consumo 

consciente de alimentos saudáveis dentro do ambiente escolar, onde o aluno possa 

levar a seus familiares tais práticas. Com isso, favorecendo-os para que possam 

adquirir uma postura crítica, maximizando os recursos disponíveis na sua 

comunidade na busca de qualidade de vida. 

Vale lembrar aos alunos, que uma alimentação variada proporciona o bem 

estar de qualquer individuo e, uma comida que contenha várias variedades de 

hortaliças se torna saudável, proporcionando muito mais saúde. Salienta-se também 

que os vegetais são uma ótima opção por serem muito coloridos e por possuírem 

grandes quantidades de vitaminas e minerais. 

Elencam-se aqui dez motivos para se optar pela alimentação orgânica: 

1-A comida tem mais sabor. Os alimentos orgânicos são amadurecidos de 

forma natural. Produtos agrotóxicos não são utilizados e, desta forma, não aceleram 

seu desenvolvimento e nem comprometem o seu paladar. 

2-Da mesma forma, produtos tóxicos ficam longe de seu prato. Os produtos 

orgânicos não utilizam pesticidas, herbicidas ou fertilizantes artificiais que danificam 

o solo e o meio ambiente; 

3-A qualidade da água é garantida, pois somos compostos de 2/3 de água. A 

ação dos agrotóxicos nos lençóis freáticos e córregos, causam vários tipos de 

doenças. No cultivo orgânico, plantas e animais ingerem água pura. 

4- Na produção orgânica, a cobertura verde e os compostos orgânicos 

tornam o solo mais vivo, saudável e estável. 



5-Apesar do preço um pouco mais elevado dos cultivos orgânicos, a 

matemática é simples. Consumindo produtos livres de agrotóxicos, 

consequentemente a saúde se torna melhor, e com isso, a economia com remédios 

é considerável. Pesquisas garantem a qualidade superior de frutas e hortaliça em 

até 2,5 vezes mais se comparados com alimentos produzidos artificialmente. 

6-Paga-se um preço justo pelo valor de sua comida, pois, a precaução com 

contaminações ambientais e danos a saúde ocasiona uma redução no preço do 

alimento orgânico. Na produção orgânica, leva-se em conta também as relações 

trabalhistas mais justas e o respeito a todos os seres vivos; 

7-O pequeno agricultor é incentivado, pois com a compra de produtos 

orgânicos, os pequenos produtores não se sentem tentados a abandonar o campo 

ou se entregar ao uso de defensivos agrícolas que põem em risco a vida de sua 

família; 

8-A proteção das futuras gerações é garantida pois, usando como analogia, 

nos grandes centros ao completar um ano de idade, a maioria das crianças já 

recebeu a dose máxima aceitável para uma vida inteira de oito pesticidas que 

provocam câncer e alergias. A produção orgânica é extremamente importante para 

ajudar a minimizar os efeitos de poluentes e outras doenças presentes em nosso ar. 

9-A biodiversidade agradece, pois os produtores orgânicos criam 

ecossistemas fortes e de culturas mistas, dando o equilíbrio necessário ao 

desenvolvimento da vida no micro e macrocosmo; 

10-E por fim, a redução significativa do aquecimento global, economizando 

energia e preservando o planeta. Visto que muita energia é utilizada para produzir 

fertilizantes e adubos químicos que, por sua vez, liberam quantidades enormes de 

gases na atmosfera, a agricultura sustentável preocupa-se com os resíduos e com 

toda relação provocada pela interferência do homem na natureza. A mesma desta 

forma agradece.  

Com os 10 motivos acima citados nota-se que optar pelos alimentos 

orgânicos é o primeiro passo para uma vida saudável.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um consumo de 

vegetais superiores a 400g/pessoa/dia para se preservar e/ou incrementar a saúde.  

Por isso é necessário ingerir a quantidade ideal de vegetais por dia para 

suprir os valores nutricionais que uma pessoa necessita. 



 Para melhoria do solo podem ser usadas técnicas de adubação orgânica, 

pois as mesmas são: 

 

[..] importantes porque, além de fornecer nutrientes para as 
plantas, melhoram as condições físicas do solo, possibilitando maior 
penetração das raízes, e aumentam a retenção de água e minerais na 
camada superficial do solo, diminuindo a lixiviação (perda de nutrientes para 
camadas mais profundas). (COELHO, 2008). 

 

Na adubação orgânica pode se utilizar o composto orgânico, ou seja, o 

composto de muitos materiais orgânicos, que são misturados de forma a obter no 

final grande quantidade de adubo.  

A compostagem é um processo que pode ser utilizado para transformar 

diferentes tipos de resíduos orgânicos em adubo que, quando adicionado ao solo, 

melhora as suas características físicas, físico-químicas e biológicas. 

Conseqüentemente se observa maior eficiência dos adubos minerais aplicados às 

plantas, proporcionando mais vida ao solo, que apresenta produção por mais tempo 

e com mais qualidade. (EMBRAPA, 2005). 

Para se fazer a compostagem são necessários alguns materiais orgânicos, 

como: 

 Lixo doméstico orgânico: restos de cascas de vegetais, frutas, restos de 

comidas, verduras, etc. 

 Restos de capim: palha de milho, de feijão, de arroz; bagaço de cana, 

folhas de jardim, restos de gramas, etc. 

 Estercos de animais, como: boi, galinha, porco, cavalo, caprinos, etc. 

A compostagem além de ser uma forma de recuperar os nutrientes dos 

resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, enriquecendo o solo para a 

agricultura ou jardinagem, é uma maneira de contribuir com o meio ambiente e com 

a saúde do seres humanos, pois o lixo orgânico, na maioria das vezes, é descartado 

em lixões, ruas, rios e matas, poluindo o meio ambiente. E o acúmulo de restos 

orgânicos a céu aberto beneficia o aumento de bactérias, vermes e fungos, e ainda 

favorece o desenvolvimento de insetos, ratos e outros animais que acabam 

ocasionando doenças nos seres humanos.  

Conclui-se que a compostagem, além de se evitar a poluição e gerar renda, 

faz com que a matéria orgânica volte a ser usada de forma útil, beneficiando o meio 



ambiente e também proporcionando uma alimentação saudável, melhorando a 

qualidade de vida da população. 

 

METODOLOGIA 

O Projeto Horta Orgânica: Alimentação Saudável/Qualidade de vida foi 

desenvolvido de fevereiro à julho de 2014, com a participação de uma turma de 9° 

ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Maria Diva Ribeiro de Proença, no 

município de Curiúva, Paraná. 

O projeto de intervenção teve como base, inicialmente, uma pesquisa 

qualitativa, a qual, consistiu na consulta de bibliografia sobre o assunto, para buscar 

informações que nos ajudassem a pensar em uma melhor maneira de planejar, 

organizar e também fazer com que todos percebessem a importância de alimentos 

orgânicos em relação a saúde, onde os resultados levariam a uma melhoria na 

qualidade de vida. 

Segundo Gil: 

 A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora 
em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta 
natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 
pesquisas bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas 
que se propõem à analise das diversas posições acerca de um problema, 
também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente a partir de 
fontes bibliográficas (GIL, 1996, p.48). 

 

Para realizar a pesquisa qualitativa foram utilizados periódicos, livros e sites 

da internet, onde foi realizada uma coleta de informações acerca do tema. 

Para dar início ao projeto foi realizada uma apresentação do mesmo para os 

demais funcionários da escola, no início do período letivo, com o intuito de mostrar a 

importância do projeto e sua programação para o primeiro semestre. 

Logo no início dos trabalhos a mesma apresentação foi feita aos alunos que 

participariam do projeto. 

Para dar continuidade foram realizadas atividades teóricas, a fim de 

fundamentar os conteúdos que foram trabalhados no decorrer do projeto, as quais 

se constituíram em: pesquisas no laboratório; leitura de poesia; acesso a vídeos e 

textos informativos; debates sobre o que foi pesquisado; análise de imagens sobre o 

processo de compostagem.  



Neste momento do trabalho iniciou-se a participação prática, abordando a 

construção da horta orgânica, o planejamento dos canteiros (Figura 1), a coleta de 

recicláveis (Figura 2), escala dos grupos responsáveis pela manutenção e limpeza 

dos canteiros, irrigação, a construção da composteira e a adubação dos canteiros. 

 

Figura 1: Vista inicial da área de implantação da horta – preparação dos canteiros. 

 

Para a implementação prática do projeto, a horta foi repaginada, 

remodelando canteiros, trazendo novas técnicas de utilização de recicláveis na 

preparação dos mesmos e mostrando que apesar de um espaço pequeno é possível 

se cultivar, principalmente algumas hortaliças e cheiro verde que complementam a 

merenda e ao mesmo tempo incentivam o consumo de alimentos orgânicos, 

mostrando o benefício desses alimentos para nossa saúde. 

Foram utilizados na elaboração dos canteiros alguns recicláveis como: 

pneus, garrafas pets, vasos, recipientes plásticos, etc., dando desta forma um 

aspecto bonito para esse ambiente (Figura 3) e desenvolvendo ao mesmo tempo a 

idéia de que não precisamos de espaços muito grandes para construir uma horta e 

incentivando para que isso ocorra nas suas residências. 



 

Figura 2: Coleta de material reciclável. 

 

Houve também uma contribuição das pessoas que trabalham na cozinha da 

escola para a separação do lixo orgânico, o qual foi colocado na composteira, 

alternando com camadas de terra e também remexido com frequência para ocorrer o 

processo de apodrecimento. Após esse processo, foi misturado com a terra nos 

canteiros. 

 

 

Figura 3: Utilização de material reciclável na cercadura dos canteiros. 

 



Na sequência, de forma estruturada, foi realizado o trabalho de construção 

da horta (Figura 4), onde, durante todo o processo, os alunos foram divididos em 

grupos para acompanharem o desenvolvimento e crescimento dos vegetais (Figura 

5), verificando a presença de pragas e/ou ocorrência de doenças, fazendo a 

manutenção diária de limpeza e irrigação, enfim, fazendo a observação do processo 

de formação da horta (Figura 6), 

 

Figura 4: Vista parcial da horta. 

. 

 

Figura 5: Participação dos alunos em grupos – cuidados diários. 

 



 

Figura 6: Participação dos alunos em grupos – coleta da produção. 

 

Após todas essas etapas foi realizado um calendário de plantio de acordo 

com as características da região, para que a horta tivesse um bom desenvolvimento, 

tendo em vista os hábitos e costumes regionais de alimentação. 

 

RESULTADOS 

 

Com a implementação do projeto percebeu-se uma melhor interação entre 

alunos, professores, funcionários e comunidade. Houve também uma troca de 

experiências entre os alunos, pois alguns já cultivavam horta em sua residência e 

contribuíram com suas experiências para que o trabalho se desenvolvesse da 

melhor forma possível.  



A horta orgânica contribuiu para estimular nos alunos o consumo de 

alimentos orgânicos, e também incentivou alguns a construírem canteiros em suas 

casas. Da própria horta eles puderam levar para casa algumas mudas e transplantar 

em seus canteiros. 

A cozinha da escola contribui bastante na separação de cascas de frutas e 

verduras que foram levadas para a composteira para a transformação em adubo 

orgânico. Essa prática ainda continua acontecendo e desta forma pode-se perceber 

que este projeto veio somar com outras práticas que já eram desenvolvidas na 

escola. 

Pôde-se observar que realmente houve uma mudança de hábitos com a 

implantação da alimentação saudável, capaz de proporcionar uma melhor qualidade 

de vida. 

Com as pesquisas realizadas no laboratório de informática sobre os 

assuntos referentes ao projeto, pôde-se perceber que os alunos passaram a 

compreender melhor a importância da adubação orgânica, bem como a utilização 

dos restos de alimentos, cascas de frutas e legumes.  

Através das pesquisas e vídeos, os alunos também puderam perceber a 

diferença entre alimentos industrializados e orgânicos, compreendendo o quanto os 

orgânicos são benéficos à saúde. 

Após as pesquisas foi realizado um debate entre os alunos, o qual foi de 

grande valia, pois alguns alunos puderam relatar suas experiências, visto que em 

suas propriedades já realizavam a prática da horta doméstica.  

De maneira geral, o trabalho foi bem gratificante, pois pudemos contar com a 

participação da comunidade escolar que nos ajudou, tanto na coleta de materiais 

recicláveis, quanto na arrecadação de sementes para plantio, até mesmo na 

primeira limpeza do terreno e na organização de canteiros. 

Essa iniciativa da comunidade escolar é um ponto positivo para a escola, 

pois hoje em dia há uma grande dificuldade de trazer a família para a escola e com o 

projeto isso ocorreu de maneira espontânea, sendo muito gratificante. 

Ao final da implantação da horta, notou-se um grande comprometimento por 

parte dos alunos, que mesmo depois da implementação do projeto ainda 

continuaram mantendo os cuidados necessários para o seu bom andamento. 



Ao final de todas as etapas elaborou-se um calendário de plantio de acordo 

com as características da região, para que a horta se mantenha e tenha um bom 

desenvolvimento. 

Com o projeto, os alunos puderam adquirir conhecimentos, que levaram à 

transformação de sua realidade e de seus familiares, mostrando que são capazes de 

obter em sua própria casa um produto de qualidade, saudável e alto valor nutritivo, e 

o mais importante, livre de agrotóxicos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante dos resultados obtidos com a Horta Orgânica, conclui-se que essa 

implantação levou a formação de bons hábitos alimentares, construção de novos 

valores e melhorias na qualidade de vida. Foi uma tarefa que o professor encontrou 

dificuldades, principalmente no que diz respeito à mudança de hábitos alimentares, 

mas que ao se concretizar, concluiu que é necessário iniciativa, ou seja, o projeto 

também foi uma forma de incentivo para outros educadores e até mesmo familiares 

dos educandos, pois muitos levaram para casa mudas da horta da escola e 

transplantaram em seus canteiros. 

Sendo assim, é um desafio permanente não deixar o projeto morrer, 

continuar cultivando a horta escolar orgânica e utilizando-a como estratégia didática 

na prática educacional. 

O trabalho de compostagem, onde os funcionários faziam a separação de 

cascas de frutas e verduras que eram levadas para a composteira para a 

transformação em adubo orgânico, levou também a uma mudança no contexto 

escolar, transformando hábitos na destinação correta dos resíduos. 

Enfim, a horta orgânica, quando implementada no ambiente escolar 

constitui-se em alternativa eficaz e de grande valia para todos, pois o reflexo maior 

deste projeto esteve nas mudanças de alguns comportamentos tanto nos hábitos 

alimentares, quanto na destinação dos resíduos orgânicos, o que resulta em 

benefícios para toda a comunidade. 
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