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RESUMO 

 

 

As novas estratégias de abordagem dos conteúdos vêm sendo cada vez mais 
importantes no processo de ensino aprendizagem dos conteúdos escolares. Diante 
disso, este artigo apresenta a importância da horta escolar para o desenvolvimento 
de atividades educativas, possibilitando abordar temas diversos.  As atividades 
foram desenvolvidas no Colégio Estadual Rio do Couro, Irati-PR, junto a alunos do 
6° ano do ensino fundamental,  estabelecimento situada no meio rural. A 
metodologia conta com treze atividades envolvendo a horta escolar, desde o preparo 
da terra até a colheita e degustação, as quais foram desenvolvidas em trinta e duas 
horas aula. As atividades desenvolvidas envolveram o trabalho de educação 
ambiental, educação alimentar, cultivo, consumo de hortaliça e compostagem. A 
coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionário com perguntas 
abertas e fechadas, envolvendo alunos e familiares, onde as informações recebidas 
foram organizadas em gráficos. Como resultado desta proposta de implantação da 
horta escolar, obteve-se mudanças nos aspectos alimentares, consumo diário de 
hortaliças pelos alunos e implantação de horta familiar. Desta forma, conclui-se que 
o trabalho desenvolvido levou os alunos a valorizarem o espaço escolar, deu 
significado à aprendizagem e permitiu o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
direcionadas à disciplina de Ciências, aproximando o ensino da realidade cotidiana 
do educando, bem como, possibilitou unir teoria e prática gerando aprendizagem. 
 

 

Palavras-chave: Horta Escolar. Educação Ambiental. Instrumento ecoalfabetizador. 
 

 

1 INTRODUÇÃO  
  
 

Atualmente a escola vem desenvolvendo ações voltadas à sensibilização da 

coletividade para as questões ambientais, nutricional e de formação integral do 

indivíduo. Dentre essas ações, podemos destacar a horta escolar, pois, através 

desta pode-se desenvolver atitudes e competências que permitam ao cidadão 

apresentar ações de preservação do meio ambiente, seja na valorização da 
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produção de alimentos sem agrotóxico, cuidados com a saúde e valorização da vida 

e da natureza. 

Morgado e Santos (2008) destacam que, integrar o ensino de ciências no 

espaço da horta escolar permite promover a união da teoria e prática de forma 

contextualizada, auxiliando assim o processo de ensino-aprendizagem e 

promovendo o estreitamento entre a aprendizagem e o ensino dos agentes 

envolvidos. Neste sentido, Cribb (2010) ressalta que as atividades realizadas na 

horta escolar têm como propósito levar os alunos a refletir sobre seus hábitos 

alimentares, incentivar o reaproveitamento de matéria orgânica para preparação do 

solo no cultivo de hortaliças, além de conscientizar sobre o perigo que o uso do 

agrotóxico pode causar a saúde humana e o meio ambiente.   

Diante disso, pode-se destacar que as atividades da horta escolar tanto 

podem ser trabalhadas em aulas teóricas sendo possível abordar princípios, 

conceitos, histórico da agricultura, educação ambiental e alimentar, quanto em aulas 

prática que visam plantio, cultivo e cuidados com as hortaliças. 

O presente estudo busca levar os alunos e a comunidade escolar a 

conscientizar-se sobre a importância da horta escolar para a saúde, educação 

alimentar e ambiental.  

A metodologia utilizada foi de pesquisa-ação, que de acordo com Baldissera 

(2001, p.4) “utiliza-se de técnicas de coleta e interpretação dos dados, de 

intervenção na solução de problemas e organização de ações, bem como de 

técnicas de grupo para trabalhar a dimensão coletiva”. Foram propostas treze 

atividades pedagógicas, tento a horta escolar como atividade norteadora.  

 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
  

 

Refletindo sobre a educação dos dias atuais, diversos autores vêm 

abordando a crescente importância da educação alimentar, nutricional e ambiental 

no âmbito escolar e nos documentos que elaboram as políticas públicas no Brasil e 

uma estratégia para o trabalho com esse tipo de educação é a horta escolar.   

Cribb (2010) ressalta que a horta escolar visa além da educação alimentar, 

estimular o hábito de plantar e cultivar hortaliças tanto nos alunos quanto em seus 
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familiares, incentivando-os assim para a construção de hortas em suas residências, 

regularizando desta maneira o consumo de legumes e hortaliças na alimentação.  

Em relação ao assunto, Pimenta e Rodrigues (2011, p. 6) afirmaram que: 

 
É fundamental que se lance mão da educação ambiental na promoção de 
uma nova cultura alimentar nas escolas, fazendo-os conhecer a importância 
dos alimentos, da higienização desses alimentos, do valor nutritivo, 
sobretudo despertando gestores escolares, pais e alunos para a análise 
crítica sobre propagandas de produtos alimentícios pouco nutritivos, 
levando-os a consumir aqueles mais nutritivos. 
 

 

Portanto, destacamos que as atividades da horta escolar contribuem para o 

entendimento dos alunos de como é possível preservar o meio ambiente através de 

atividades simples que podem começar dentro do ambiente escolar, partindo de 

pequenos gestos, tais como respeitar a pluralidade e diversidade cultural, fortalecer 

ação coletiva e organizada, articulando diferente saberes e fazeres. 

O trabalho com a horta escolar, além de permitir a união dos discentes em 

torno de um propósito comum, a produção e cuidado com as hortaliças, também 

promove um reflexo na reeducação alimentar, não só dos alunos envolvidos no 

projeto, mas de toda a comunidade escolar, pois os alimentos produzidos passam a 

ser introduzidos na alimentação escolar.  

A organização mundial de saúde, alerta que a população mundial 

atualmente vem apresentando elevado nível de obesidade, esse fato se deve a má 

alimentação e consumo exagerado de alimentos industrializados.  

Quanto a isso Magalhães (2003), ressalta que, a envolvente propaganda de 

produtos industrializados do tipo fast-food induz a compra e ao consumo exagerado 

desses alimentos, neste sentido há uma relação direta de consumo de alimentos 

impróprios contribuindo para um comportamento alimentar das crianças de recusa 

aos produtos naturais e saudáveis. O autor ainda ressalta que há uma grande 

necessidade de abordar o tema da alimentação saudável no ambiente escolar, 

assim a horta escolar torna-se uma estratégia que visa estimular o consumo de 

feijões, hortaliças e frutas, tornando possível a reeducação alimentar das crianças. 

Outro fator interessante é que as hortaliças cultivadas na horta escolar, quando 

presentes na alimentação escolar, fazem muito sucesso, pois são fruto do trabalho 

dos próprios alunos. 

Quanto a isso Dias (1992, p.123) afirma que:  
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A produção de hortaliças pela horta escolar proporciona um melhor preparo 
da merenda escolar, que fica enriquecida com alimentos agroecológicos. 
Sendo assim, incentiva-se a vivência de bons hábitos alimentares que 
poderão ser incorporados através do processo ensino/aprendizagem aos 
familiares dos envolvidos. A ação educativa consegue sair do marco escolar 
alcançando a comunidade e fazendo com que os alunos tenham ação direta 
de participação.  

 

 
O contato com a horta escolar e a participação nas atividades práticas de 

plantio e cultivo, além de despertar a valorização relacionada à educação ambiental, 

estimulam a propagação das ações para o âmbito familiar, pois ao entrar em contato 

com a aprendizagem prática os alunos sentem-se motivados e passam a reproduzir 

suas ações contagiando os familiares.  

Cribb (2010) comenta que ao cuidar da horta escolar os alunos adquirem 

novos valores e formas de pensar, repensam suas atitudes e propagam os 

conhecimentos adquiridos, que se refletem no ambiente familiar, fazendo com que 

os integrantes da família também sejam atingidos e cobrados pela mudança de 

comportamento.  

Além de permitir essa propagação de conhecimentos, o trabalho com a horta 

escolar, promove a interação dos conteúdos das diversas disciplinas, propiciando a 

interdisciplinaridade, a qual contribui para que haja um melhor entendimento dos 

alunos em relação aos temas tratados, permitindo assim o desenvolvimento de uma 

visão ampla da questão ambiental, nutricional e de produção de alimentos. 

Confirmando assim, Gallo (2001, p.31) expressa que: 

 

...o sentido geral da interdisciplinaridade é a consciência da necessidade de 
um interrelacionamento explícito entre as disciplinas todas. Em outras 
palavras, a interdisciplinaridade é a tentativa de superação de um processo 
histórico de abstração do conhecimento que culmina com a total 
desarticulação do saber que nossos estudantes (e também nós, 
professores) têm o desprazer de experimentar. 

 

 

Nesse sentido, o papel do educador no ensino fundamental é de promover a 

integração dos conhecimentos, fazendo com que haja união das disciplinas do 

currículo escolar e dos conhecimentos de vários temas da atualidade, o que se 

constitui um desafio. 
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3 METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

A metodologia adotada para este trabalho de pesquisa-ação, a qual se 

baseou no material didático elaborado no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), onde houve a divulgação, discussão e acompanhamento do 

projeto e do caderno pedagógico pela comunidade docente e o Grupo de Trabalho e 

Rede – GTR.  

Os debates e discussões foram realizados via plataforma moodle, de 

maneira a possibilitar um maior entendimento a respeito do projeto e do material 

didático, produzido para realizar o desenvolvimento do mesmo.  

O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre de 2017, período em que foi 

produzido o material didático, com aulas teóricas e práticas, no Colégio Estadual Rio 

do Couro, Irati-PR. Foram ao todo trinta e duas aulas com duração de 50 minutos, 

desenvolvidas com uma turma de 6º ano composta por dezoito alunos. 

Na realização do trabalho educacional o material de apoio utilizado foi o 

caderno pedagógico produzido no segundo semestre de 2016. Esse material contem 

informações relacionadas à horta escolar, sua importância e vários assuntos e 

atividades relacionados e de relevância para que o projeto garantisse aprendizagem 

efetiva. O presente projeto foi desenvolvido em 13 momentos que também podem 

ser chamados de atividades ou ações, os quais estão descritos a seguir: 

 

1ª Atividade: Explanação oral sobre os objetivos e proposições do trabalho 

“HORTA ESCOLAR: um instrumento ecoalfabetizador no ensino fundamental” 

para a comunidade escolar. 

Orientações Metodológicas: Inicialmente foi realizada uma explanação oral, a qual 

objetivou permitir que a comunidade escolar tomasse conhecimento a respeito dos 

objetivos, metodologia e conteúdos que seriam abordados, além de expressar a 

importância do envolvimento de toda a comunidade escolar para a efetiva 

implantação da horta. 

2ª Atividade: Explanação e discussão a respeito das ações propostas para o 

projeto com os discentes envolvido. 
Orientações Metodológicas: Explanação oral e debate com os discentes envolvidos 

no projeto sobre as ações e encaminhamentos necessários para a implantação da 
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horta. Planejamento referente ao local de implantação e materiais necessários para 

tal fim.   

3ª Atividade: Aplicação de questionário pré-teste aos alunos envolvidos e 

pesquisa/questionários para os familiares. 
Orientações Metodológicas: Aplicação de um questionário aos alunos, o qual teve 

por objetivo perceber os conhecimentos prévios que estes apresentavam. Este 

questionário também buscou perceber qual a importância empregada para a horta 

em relação aos aspectos alimentícios e econômicos para os grupos familiares 

envolvidos.   

1. Em sua casa tem uma horta? 

2. Qual a importância de uma horta? 

3. Você acha correto utilizar produtos químicos na produção de verduras? 

4. Com os produtos produzidos na horta vocês acham que a família economiza 

dinheiro? 

5. Você conhece uma composteira? 

6. Sua família destina os restos de alimentos a uma composteira? 

7. Quantas vezes por semana você consome verduras? 

4ª Atividade: Apuração dos dados levantados através da 

pesquisa/questionário aplicada aos familiares.  
Orientações Metodológicas: Momento onde os alunos foram orientados a organizar 

os dados coletados com as famílias, tabulação desses dados e posteriormente 

agrupamento em um gráfico. 

5ª Atividade: Visita ao espaço físico de implantação da horta escolar e 

elaboração de um croqui do planejamento dos canteiros. 
Orientações Metodológicas: Ocasião em que os educandos envolvidos com o 

projeto foram conduzidos a uma visita ao espaço de implantação da horta a fim de 

planejarem a melhor disposição dos canteiros, observarem a declividade do terreno, 

a área a ser utilizada e a disponibilidade de água e matéria orgânica. Também 

momento de confecção de um croqui o qual foi a base para a produção dos 

canteiros. 
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6ª Atividade: Aula explicativa enriquecida com vídeos de orientação sobre os 

benefícios e construção da composteira. 
Orientações Metodológicas: Reconhecer os benefícios da composteira como aliada 

a fertilização do solo. Através dos textos, explicações e vídeos objetivou-se fornecer 

informações sobre a importância da composteira e seus benefícios no 

enriquecimento do solo da horta escolar, medida alternativa à adubação química. Ao 

final da explanação e exibição dos vídeos o professor solicitou a confecção de um 

desenho representando a composteira como uma das formas de avaliar a 

aprendizagem. 

7ª Atividade: Construção da composteira. 
Orientações Metodológicas: Aplicação dos conhecimentos teóricos na prática da 

construção da composteira. Após a aquisição dos conhecimentos teóricos sobre o 

tema acima referido, os alunos foram conduzidos a auxiliarem na construção da 

composteira, a qual proporcionou maior fertilidade ao solo da horta escolar. 

8ª Atividade: Aula-pesquisa. 
Orientações Metodológicas: Incentivo a pesquisa sobre os assuntos relevantes para 

a construção de uma horta.  Permitiu-se em uma aula-pesquisa que os alunos 

buscassem informações sobre temas pré-definidos e organizassem em grupo para a 

explanação desses conteúdos em sala de aula. 

9ª Atividade: Aula de apresentação das informações coletadas através da 

pesquisa. 
Orientações Metodológicas: Possibilitou a troca de conhecimentos sobre os temas 

pesquisados.  Aula expositiva onde os discentes foram levados a exporem as 

informações que coletaram através da pesquisa realizada, além do confronto das 

informações teóricas na prática através da análise de amostras de solos levadas 

pelo professor.  

10ª Atividade: Aula explicativa sobre os assuntos pertinentes a horta através 

de textos informativos e atividades de fixação dos conhecimentos. 
Orientações Metodológicas: Ampliar os conhecimentos relacionados a preparo da 

terra, plantio e cuidados necessários para a produção de verduras e legumes. Aula 
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baseada na leitura e discussões de textos explicativos sobre a produção de 

alimentos orgânicos na horta, além de atividades de fixação. 

11ª Atividade: Estudo da música Planeta Azul e vídeo sobre a preservação 

ambiental. 
Orientações Metodológicas: Conscientizar da necessidade de preservar o planeta. 

Momento de estudo da música planeta azul, reflexão sobre cuidados com o meio 

ambiente, enriquecido com vídeos que tratavam do tema preservação ambiental.  

12ª Atividade: Semeadura e produção das mudas de hortaliças 
Orientações Metodológicas: Orientar sobre a semeadura e produção de mudas. O 

professor disponibilizou os materiais necessários e conduziu as explicações 

necessárias para a prática da semeadura e produção de mudas. 

13ª Atividade: Colheita e degustação das verduras e legumes e aplicação de 

Pós-teste 
Orientações Metodológicas: Desenvolver no aluno a percepção de que a verdura ou 

legume está pronto para o consumo além de incentivar o hábito da alimentação 

saudável. Momento de visita orientada à horta escolar para verificação e colheita 

das verduras e legumes e participação no processo de higienização e degustação. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

O projeto teve início com a aplicação da primeira atividade do caderno 

pedagógico. Esse primeiro momento constitui-se em uma reunião envolvendo toda a 

comunidade escolar, na qual o público presente teve a oportunidade de conhecer o 

projeto, os objetivos, conteúdos e a metodologia adotada para a realização das 

atividades. Foi ressaltado que além de envolver os alunos no cultivo das hortaliças, 

este também objetivava desenvolver um pensamento crítico voltado à preservação 

ambiental.  No final da exposição da proposta de trabalho, o público presente foi 

questionado a respeito da importância da implantação de uma horta no âmbito 

escolar. Percebeu-se que seria de extrema importância envolver toda a comunidade 

escolar, tanto para a aprendizagem, quanto ao incentivo as ações de preservação e 

cooperação entre os envolvidos.  
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Após as explanações notou-se curiosidade por parte dos participantes, pois 

o assunto era algo novo no campo educacional e gerou grande repercussão. 

Destacamos a seguir a transcrição da fala de um pai e uma mãe presentes na 

reunião:  

Pai: “A horta escolar será um ganho para nossos filhos, pois nela irão 

aprender a cultivar as verduras e passarão a dar valor à alimentação saudável”.  

Mãe: “Será um estudo bem interessante, eles aprenderão a lidar com a terra 

de forma correta, farão a semeadura e o plantio. E isso poderá ajudar na horta de 

casa, pois eles levarão o que aprenderem aqui para nós. Assim também iremos 

aprender”. 

Percebemos através dos comentários que a comunidade mostrou-se 

bastante entusiasmada na participação de seus filhos no projeto. Além disso, alguns 

discentes se pronunciaram afirmando que além das hortaliças serem alimentos 

essenciais para a preservação da saúde, o cultivo das mesmas poderia estar 

associado à alimentação escolar. Aproveitando o momento, foram tecidos 

comentários ressaltando a importância da horta, não só voltada aos benefícios 

alimentares, mas também relacionados à conscientização e cuidados com o planeta.  

Quanto a isso Morgado e Santos (2008, p. 03) comenta que: 

 
As atividades desenvolvidas na horta envolvem a participação de diversos 
membros da comunidade escolar (diversos profissionais das unidades 
educativas, pais e pessoas da comunidade), tal trabalho coletivo fortalece a 
relação da comunidade com a escola, aproximando os sujeitos sociais e 
desenvolvendo o senso de responsabilidade e de cooperação nas escolas. 
  

 

Esta primeira atividade contribuiu no sentido de deixar os demais 

professores do colégio a par dos trabalhos e também como forma de motivação para 

que também busquem novas estratégias de ensino em suas disciplinas.  Desta 

forma pode-se dizer que foi um momento importante de interação e trocas de 

saberes e opiniões.  

Dando continuidade houve a apresentação do projeto ao público-alvo. Essa 

ação possibilitou aos alunos o conhecimento em relação à metodologia que seria 

utilizada no decorrer do projeto, recursos didáticos para a realização, objetivos e 

conteúdos que seriam em seguida trabalhados. As diversas atividades que seriam 

realizadas para implementação da horta foram explicadas, mostrando que se 

pretendia unir teoria e prática, principalmente em assuntos como: medidas do 
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terreno, espaço, forma, recursos naturais disponíveis, água, solo, nutrientes do solo, 

espécies vegetais que seriam cultivadas, desenvolvimento da planta, fotossíntese, 

temperatura, insetos, dentre outros assuntos.  

A fim de incentivar e instigar a curiosidade por parte dos alunos considerou-

se importante apresentar aos mesmos uma explanação em relação ao trabalho com 

horta escolar feito pelo professor A, em um fórum no GTR. 

 
Realmente, a Horta escolar é um laboratório com múltiplas ferramentas e 
inúmeras possibilidades, considerando ainda que os alunos adoram 
atividades práticas e que apontam significados aos conteúdos 
apresentados, esse recurso pode ser de grande valia ao processo ensino–
aprendizagem. 

 

Consideramos que o momento de apresentação do projeto foi muito 

produtivo, houve grande participação dos alunos que comentavam sobre o mesmo e 

mostravam-se interessados e entusiasmados por poderem participar de algo 

diferente do que estavam acostumados.  

Deixando plausível apresentamos alguns comentários realizados pelos 

alunos, durante a explanação do projeto. 

Aluna A: Eu acho que essa atividade da horta escolar será muito 

interessante, pois poderemos aprender na prática os conteúdos, melhor que ficar 

vendo só a teoria.  

Aluno B: É uma ideia bem legal, nós que moramos aqui no interior temos 

mesmo que aprender a cultivar a terra de forma correta. Nossos pais cultivam a 

terra, como aprenderam com seus pais. Será importante ver o que é correto a se 

fazer. 

Aluna C: Eu quero participar dessa atividade e acho que vai ser bem legal, 

eu já ajudo minha mãe na horta. O que eu aprender, vou ensinar para ela e faremos 

na nossa horta de casa. 

Como descrito nos relatos, podemos verificar o interesse dos alunos em 

participar dessa ação de construção da horta escolar, e que esta poderia alavancar 

novos conhecimentos e atitudes.  

Durante a execução do projeto foi apresentado aos alunos, um questionário 

de sondagem, um pré-teste, o qual objetivava perceber os conhecimentos prévios 

dos alunos. Salientamos também que ao findar do projeto aplicou-se novamente o 

questionário a fim de confrontar as informações e averiguar os avanços promovidos 



11 
 

através das atividades desenvolvidas. A comparação e análise do pré e pós teste 

encontram-se descritos abaixo. 

A tabela abaixo se refere ao questionamento quanto à existência de um 

quintal na propriedade da família. 

 

Tabela 1: Horta na propriedade 

Fonte: autor 

 

Analisando o resultado podemos perceber que no questionário inicial apenas  

72% dos alunos possuíam horta na propriedade, constando dessa forma bom índice, 

já que estes residem no meio rural e dispõem de espaço físico em suas 

propriedades.  

Em contraponto ao final do projeto, podemos observar um aumento 

considerável no percentual de família com horta na propriedade, julgamos assim, 

que o trabalho desenvolvido serviu como alavanca para a conscientização dos 

benefícios que este espaço oferece tanto a saúde quanto a economia familiar.  

Quanto à questão que discutia sobre a importância de uma horta na 

propriedade da família, os alunos apresentaram as seguintes respostas, das quais 

estão descritas abaixo, quatro delas:  

Aluno A: A horta serve para produzir alimentos que podemos comer. Eu 

ajudo minha mãe na horta e nos comemos bastante verdura. 

Aluno B: Na minha casa os alimentos da horta são preparados pela minha 

mãe, eu sei que é importante comer verduras, porque faz bem pra saúde. 

Aluno C: É importante ter uma horta, mas na minha casa não tem. 

Aluno D: Meu pai disse que não pode usar agrotóxico na horta, pois nós que 

iremos comer aqueles alimentos. 

Conforme observamos nas respostas, houve as mais diversas explanações, 

a maior parte delas demonstrava que os alunos reconheciam a importância da horta 

para a alimentação. Contudo, uma das respostas foi contrária às demais. Segue 

abaixo a resposta produzida. 

Resposta Pré-teste Pós-teste 

Sim 72,2% 100% 

Não 27,8% 0% 
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Aluno E: Eu não acho importante ter uma horta, pois no mercado podemos 

comprar todas as verduras que queremos, e sem sujar a mão. 

No desenvolvimento do projeto os alunos realizaram atividades como: 

preparo do terreno, preparo de canteiros, semeadura, preparo de mudas, técnicas 

de cultivo, colheita, higienização, leitura de textos, vídeos explicativos, cruzadinhas, 

análise de solo e discussão sobre temas pertinentes.   

Após a realização das ações do projeto e na aplicação do pós-teste, 

constatou-se de forma unânime que a turma reconhecia a importância da horta nos 

aspectos alimentares, econômicos, e voltados à saúde. Consideramos que as ações 

desenvolvidas permitiram a ampliação dos conhecimentos e serviram como tomada 

de consciência quanto ao espaço benéfico da horta.   

Na tabela 2 são apresentados os dados referentes à utilização de produtos 

químicos na produção de verduras e legumes. 

 

Tabela 2: Utilização de produtos químicos na produção de alimentos 
Resposta Pré-teste Pós-teste 

Sim 72,2% 00% 

Não 27,8% 100% 

Fonte: autor 

 

Os dados mostram que 72,2% dos alunos relataram no pré-teste que para a 

produção de qualquer vegetal é necessário à utilização de produtos químicos, como 

ressaltou um dos alunos na explanação oral: 

Aluno A: Como que a planta vai crescer, se não colocar adubo nela. Eu vejo 

meu pai plantando e ele sempre fala que senão por adubo não dá nada e sem 

veneno os bichinhos comem tudo. 

Contestando a afirmativa do aluno A uma aluna se expressou dizendo:  

Aluna D: Minha mãe sempre diz que não pode utilizar veneno nos alimentos 

que vamos comer, pois faz mal, dá até câncer. E ainda mata a terra. 

A metodologia utilizada para a reflexão sobre os malefícios causados à saúde 

e ao meio ambiente pelos produtos químicos baseou-se na leitura de textos 

informativos, visualização de vídeos, pesquisas na internet relacionada a doenças 

causadas por esses produtos e discussões sobre o tema. 
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A partir dos dados do pós-teste verificou-se que 100% dos alunos 

compreenderam que os produtos químicos causam problemas ao meio ambiente e a 

saúde, além disso, compreenderam que existem meios alternativos eficazes na 

produção vegetal.  

A tabela a seguir demonstra a percepção individual dos discentes quanto à 

economia gerada com a produção de verduras na horta familiar.  

 
Tabela 3: Economia gerada pela horta familiar 

Respostas Pré-teste Pós-teste 

Sim 50% 100% 

Não 50% 0% 

Fonte: autor 
 

Ao analisar os dados obtidos no pós-teste, concluímos que houve 

compreensão por parte dos alunos de que a produção de verduras e legumes na 

horta familiar gera economia, pois a produção tem gasto menor do que se a mesma 

verdura fosse adquirida no mercado.   

Na metodologia os alunos foram levados a pesquisar em folder e na internet 

o custo das verduras e legumes. Em seguida tabelaram os dados fazendo a 

comparação entre o valor de compra e o custo da produção. Ressaltamos que neste 

momento, houve a colaboração de uma professora da disciplina de matemática, que 

fez uso da interdisciplinaridade demonstrando que os conteúdos se interligam.  

Na tabela 4 verificamos o conhecimento dos alunos a cerca da composteira. 

 

Tabela 4: Composteira 

Respostas Pré-teste Pós-teste 

Sim 5,5% 100% 

Não 94,5% 0% 

Fonte: autor 

 

Percebemos que apenas 5,5% dos alunos possuíam conhecimento a cerca 

do que é uma composteira, este aluno relatou que: 
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Aluno A: “Eu vi numa reportagem do Globo Rural que a composteira é feita 

de restos de folhas e alimentos, mas não sei pra que serve minha mãe também não 

sabe”. 

Já no pós-teste percebemos que todos os alunos compreenderam o que é 

uma composteira, para que serve e como proceder para sua elaboração. 

O procedimento metodológico baseou-se em uma aula explicativa 

enriquecida com vídeos que orientavam sobre a compostagem, sua construção e o 

processo de transformação da matéria orgânica em húmus. 

A tabela 5 aborda o destino dos restos alimentares produzidos nas refeições 

da família, no pré-teste constatou-se que 100% dos alunos descartavam 

aleatoriamente (jogavam em terrenos baldios, alimentavam os animais). 

 

Tabela 5: Utilização dos restos alimentares em composteira 

Respostas Pré-teste Pós-teste 

Composteira 0% 77,7% 

Descarte aleatório 100% 23,3% 

Fonte: autor 

 

As atividades metodológicas consistiram na orientação a respeito da 

importância da compostagem como alternativa de adubação e enriquecimento do 

solo. Durante a aula os alunos representaram um esquema de compostagem 

através de desenho e foram encaminhados ao espaço da horta para a construção da 

mesma. Eles tiraram as medidas, cavaram o buraco no solo e coletaram o material 

orgânico para a decomposição.  

Observando os resultados, percebeu-se que 77,7% dos alunos após as 

ações do projeto passaram a destinar esse material para a composteira. 

A tabela de número 6 apresenta a frequência de consumo de verduras e 

legumes pelos alunos. 

 

Tabela 6: Frequência de consumo de hortaliças 
Respostas Pré-teste Pós-teste 

Consome 22,2% 83,3% 

Não consome 77,8% 16,7% 

Fonte: autor 
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No desenvolvimento das atividades os alunos assistiram a um vídeo, o qual 

tratava dos benefícios oferecidos a saúde pelo consumo de verduras e legumes e 

higienização correta dos alimentos. De posse dessas informações os alunos foram 

conduzidos até o espaço da horta para realizar a colheita, higienização dos 

alimentos e em seguida degustá-los. Percebeu-se que a ação participativa na 

produção e no consumo de hortaliças despertou nos alunos mudanças em seu 

comportamento alimentar. 

Assim, constatou-se no pós-teste que o percentual de consumo aumentou 

consideravelmente, revelando que o método de ensino utilizado e as estratégias 

aplicadas refletiram positivamente levando a mudança e tomada de atitude por parte 

dos educandos. 

 A seguir apresentamos um gráfico comparativo referente às questões 

abordadas durante a execução do projeto. É visível o avanço na aprendizagem dos 

alunos.   

 
Gráfico 1: Comparação entre o resultado dos questionários pré-teste e pós-teste 

 

 
 

Fonte: o autor 
 

 

É importante salientar que todos os alimentos produzidos na horta estão 

enriquecendo o cardápio da merenda escolar. Os alunos estão vivenciando uma 
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experiência significativa de um trabalho realizado por eles e percebem o resultado 

final de todo o processo do estudo desenvolvido. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo fez com que os alunos do 6º ano do ensino fundamental 

a partir do processo de construção da horta, manutenção, cuidados, organização do 

espaço, preparo do solo, compostagem, semeadura, plantio e cuidado com o 

desenvolvimento das plantas compreendessem de maneira dinâmica os conteúdos 

da disciplina de Ciências. 

A metodologia aplicada valorizou a cultura local e as práticas das 

comunidades rurais, trazendo para o espaço de sala de aula os conhecimentos e 

experiências dos alunos e de seus familiares, gerando aprendizagem. 

A análise dos dados coletados a partir das atividades desenvolvidas com os 

alunos permitiu perceber que o trabalho com essa temática, possibilitou maior 

dinamismo às aulas, contextualização dos conteúdos, estimulo a pesquisa, busca de 

conhecimentos e a relação dos conteúdos estudados com a realidade vivida. 

O trabalho desenvolvido a partir da horta levou os alunos a valorizarem o 

espaço escolar, deu significado à aprendizagem e permitiu o desenvolvimento de 

praticas pedagógicas direcionadas à disciplina de Ciências, aproximando a 

aprendizagem da realidade cotidiana do educando, bem como, possibilitou  unir 

teoria e  pratica. 

As atividades desenvolvidas no período do PDE foram de muita importância 

e permitiram refletir sobre os métodos e estratégias de trabalho dos conteúdos de 

Ciências, tornando o ato de ensinar mais dinâmico e espontâneo.  

O presente trabalho além de atingir os objetivos propostos, inspirou ideias 

para novos projetos a serem desenvolvidos na escola, como a construção de uma 

estufa para o cultivo de hortaliças que permitirá a aplicação e ampliação do 

conhecimento já adquirido. 

A aplicação do projeto mostrou que trabalhar a disciplina de Ciências de 

maneira interdisciplinar, exige esforços múltiplos do professor, aluno e comunidade 

escolar, além de tempo, disponibilidade e condições para que o processo realizado 

gere aprendizagem. 
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