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Resumo: O presente artigo sintetiza um trabalho desenvolvido no contexto do 
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE – 2015/2016) da Secretaria de 
Educação do Estado do Paraná - SEED, a partir da perspectiva: “Horta Escolar: Uma 
Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na Escola do Campo”. O enfoque dado foi 
em relação a construção de uma horta escolar e atividades direcionadas envolvendo 
todas as disciplinas da Base Nacional Comum. Partiu-se do princípio de que a horta 
escolar é um laboratório vivo, permitindo contextualizar conteúdos, ou seja, a 
interdisciplinaridade, não somente a prática associada à teoria. Tal perspectiva implica 
em um ensino-aprendizagem que integra os conhecimentos produzidos pela 
humanidade. Trabalhou-se inicialmente investigando os conhecimentos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que os estudantes tinham sobre o tema antes da inserção 
destes neste trabalho, bem como quais se constituíram após a realização deste. 
Foram envolvidos 78 (setenta e oito) estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos, com idade 
média de 10 a 16 anos e seus respectivos professores e equipe pedagógica do 
período matutino, da Escola Estadual do Campo de Novo Sobradinho - Ensino 
Fundamental, em Toledo/PR. Para a coleta de dados utilizou-se questionários, 
atividades realizadas pelos estudantes e observação pontual. Os resultados 
encontrados mostram o quão proveitoso é o espaço da horta escolar quando ela é 
usada como ferramenta pedagógica. 

Palavras chaves: Horta Escolar. Escola do Campo.  Interdisciplinaridade. 

 

INTRODUÇÃO / EMBASAMENTO TEÓRICO 

A instituição escolar promove a construção dos saberes formando 

cidadão, a partir de dados, reflexões, práticas, teorias, assim como o trabalho 

coletivo entre corpo docente e discente. Desejando a formação do cidadão 

consciente, participativo, trabalhador, a educação no ensino de Ciências, 

deverá estar sempre relacionando teoria e prática, permitindo ao estudante 

compreender o mundo científico ao redor. 

A horta tem um papel fundamental na história da humanidade. Se por 

um lado o homem teve o contato com a natureza na busca por alimentação, 
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por outro vale ressaltar que hoje é fonte de recursos não somente alimentícios, 

mas também financeiros. As Diretrizes Curriculares da Educação Básica de 

Ciências mensuram que: 

As relações entre os seres humanos com os demais seres vivos e 
com a Natureza ocorrem pela busca de condições favoráveis de 
sobrevivência. Contudo, a interferência do ser humano sobre a 
Natureza possibilita incorporar experiências, técnicas, conhecimentos 
e valores produzidos na coletividade e transmitidos culturalmente. 
Sendo assim, a cultura, o trabalho e o processo educacional 
asseguram a elaboração e a circulação do conhecimento, 
estabelecem novas formas de pensar, de dominar a Natureza, de 
compreendê-la e se apropriar dos seus recursos (PARANÁ, 2008, p. 
41). 

 

É preciso, assim, insistir também no fato de que o homem buscou na 

natureza condições favoráveis de sobrevivência. Ele aprendeu também a 

cultivar seu próprio alimento, e esse conceito deve servir como parte do 

aprendizado de nossos estudantes: o saber tratar a terra, pois dela é que a 

planta retira os nutrientes para seu desenvolvimento. 

 

Por meio da horta, o professor poderá propor assuntos como os 
problemas ligados à natureza, a utilização de agrotóxicos que 
contaminam os alimentos produzidos na horta, o ciclo de cultivo, as 
características do solo, a irrigação do solo, as relações de produção, 
a alimentação saudável, a distribuição e disposição dos canteiros, 
entre outros (MALACARNE; ENISWELER; 2014, p. 283). 

 

Na mesma perspectiva, Fernandes (2007) explica que a Horta 

Pedagógica pode ter mais significado se utilizada de forma interdisciplinar, 

abrangendo as disciplinas da Base Nacional Comum, onde os estudantes 

poderão observar o mesmo conteúdo abordado em todas as disciplinas que 

compõe o currículo básico. 

   

Hortas Pedagógicas: Tendo como principal finalidade a realização de 
um programa educativo preestabelecido, a Horta  Escolar, como eixo 
organizador, permite estudar e integrar sistematicamente ciclos, 
processos e dinâmicas de fenômenos naturais. Superando a área das 
ciências naturais, o(s) professor(es) podem abordar problemas 
relacionados com outras áreas do conhecimento de forma 
interdisciplinar, como: matemática, história, geografia, ciências da 
linguagem, entre outras (FERNANDES, 2007, p.12). 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica no ensino de Ciências 

também indicam ao professor sobre o uso de diferentes abordagens, 

estratégias e recursos, onde o professor irá dialogar com os estudantes sobre o 



conteúdo a ser a trabalhado. 

 

É importante que o professor tenha autonomia para fazer uso de 
diferentes abordagens, estratégias e recursos, de modo que o 
processo ensino-aprendizagem em Ciências resulte de uma rede de 
interações sociais entre estudantes, professores e o conhecimento 
científico escolar selecionado para o trabalho em um ano letivo 
(PARANÁ, 2008, p. 69). 

 

Convém ressaltar ainda a importância da contextualização, que deve 

ser de fácil entendimento, levando à discussão, ao questionamento, ou seja: 

 

A relação contextual pode ser um ponto de partida, de modo a 
abordar o conteúdo mais próximo à realidade do estudante para uma 
posterior abordagem abstrata e específica. A relação contextual pode, 
também, ser o ponto de chegada caso o professor opte por iniciar a 
sua prática com conteúdos mais abstratos e reflexivos (PARANÁ, 
2008, p. 74). 

 

No que se referem à interdisciplinaridade as mesmas Diretrizes 

destacam que: 

 
As relações interdisciplinares se estabelecem quando conceitos, 
modelos ou práticas de uma dada disciplina são incluídos no 
desenvolvimento do conteúdo de outra. Em Ciências, as relações 
interdisciplinares podem ocorrer quando o professor busca, nos 
conteúdos específicos de outras disciplinas, contribuições para o 
entendimento do objeto de estudo de Ciências, o conhecimento 
científico resultante da investigação da Natureza (PARANÁ, 2008, p. 
74). 

    

Para uma definição simples, a horta é um terreno onde são cultivados 

legumes e hortaliças. Nela também podem ser plantados temperos e ervas 

medicinais. Sobre sua origem, podemos destacar: 

 

Existem algumas hipóteses que tentam explicar como a agricultura 
começou. Uma das mais conhecidas e aceitáveis é a hipótese 
conhecida como “monte de lixo”(ENGELBRECHT, 1916 citado por 
HAWKES, 1983), a qual supõe que o homem primitivo após chegar 
de sua coleta de alimento (sementes e raízes), descartava os restos 
ao redor de suas moradias, onde continuamente era depositado lixo. 
Esse lixo enriquecia o solo, permitindo que aquelas plantas, com 
características de inços, colonizassem, sem competição, as áreas 
próximas as moradias, as chamadas “cozinhas primitivas”. Esses 
locais, provavelmente, apresentavam estações bem definidas, 
favorecendo o desenvolvimento dos inços que ali eram depositados. 
Com isso, o homem teria percebido que não havia mais a 
necessidade de buscar o alimento tão longe, quando poderia cultiva-
lo próximo às suas habitações  (SERENO; WIETHÖLTER; TERRA, 
2008, p.52). 



 

Aliado a tudo isso, a escola tem a função de fazer a construção do 

saber e é a ponte que liga o conhecimento empírico trazido de gerações 

passadas de pais para filhos: 

 

Os conhecimentos que se transmitem e se recriam na escola ganham 
sentido quando são produtos de uma construção dinâmica que se 
opera na interação constante entre o saber escolar e os demais 
saberes, entre que o aluno aprende na escola e o que ele traz para a 
escola, num processo continuo e permanente de aquisição, no qual 
interferem fatores políticos, sociais, culturais e psicológicos. 
(BRASIL.1997) 

 

Percebe-se que a agricultura acompanha a humanidade desde os 

primórdios, o homem verificou que ao plantar seu próprio alimento tinha mais 

facilidade de obtê-lo e não precisava sair à busca. 

Assim, observando que tais temas são abordados principalmente pela 

disciplina de Ciências, e consciente de que o tema deve ser inserido nas 

práticas pedagógicas das demais disciplinas, se justificou a elaboração de um 

projeto simples, porém significativo para a construção dessa implementação 

interdisciplinar. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de um projeto de intervenção 

pedagógica realizada pela participação do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE) no estado do Paraná. A Implementação Pedagógica 

aconteceu na Escola Estadual do Campo de Novo Sobradinho atendendo 78 

(setenta e oito) estudantes do 6º, 7º, 8º e 9º anos, com idade média de 10 a 16 

anos, com a temática “Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e 

Interdisciplinar na Escola do Campo”. Entre outros, um dos objetivos era 

contribuir para a interdisciplinaridade, bem como a disseminação dos 

conhecimentos apropriados por  eles à comunidade escolar através da prática 

social. 

De igual forma, foi intensificada a participação coletiva dos professores 

na implementação, pois estes foram convidados a participar com atividades de 

cada área do conhecimento aplicadas a Horta Escolar. Esta ação não só 

contemplou os docentes, mas também a equipe pedagógica e gestão escolar, 



oportunizando a integração de toda comunidade escolar. 

Acrescenta-se a tudo isso o fato de que foi construída uma horta, e os 

alimentos ali produzidos foram utilizados no enriquecimento da merenda 

escolar. Se por um lado a alimentação se tornou mais saudável na escola, por 

outro os estudantes fizeram a interlocução com suas famílias, incentivando a 

construção também de uma horta em suas residências. 

Partindo desta perspectiva, ao longo de 64 h/a, foi apresentado aos 

professores 11 atividades em forma de unidade didática (http://arq.e-

escola.pr.gov.br/pde2012/6042410-132.pdf) cumprindo assim, um papel 

essencial na formulação de novas proposições. Importante ressaltar, que as 

atividades propostas pretenderam mostrar aos professores e estudantes que a 

horta, “aquele espaço”, que ali esta e muitas vezes não é utilizado, possui uma 

história de formação e é fonte de informação e pesquisa sobre aspectos 

culturais, sociais dos povos antigos, seus rituais, benefícios, suas tecnologias, 

a cultura popular, onde cada estudante terá uma contribuição, seja ela de fatos 

acontecidos com seus familiares, ou histórias, que ouviram.  

Neste contexto podemos estar formando um cidadão crítico, que pela 

vivência básica de uma horta escolar, e pelo conhecimento científico dado pela 

escola, estará produzindo seu próprio conhecimento. Do mesmo modo, estará 

inovando continuamente as dinâmicas de suas aulas, por meio de 

metodologias diversificadas, estabelecendo uma relação assertiva e de 

respeito com os estudantes. 

Tendo em vista que a implementação é dependente de condições 

climáticas e também respeitando a época de cada variedade plantada, foi 

disponibilizado 64 horas/aulas flexíveis e das diversas disciplinas para a 

realização da implementação. 

Foram organizados momentos de apresentação do projeto à 

comunidade escolar. A Unidade Didática Pedagógica foi apresentada aos 

professores e gestores na semana pedagógica, momento em que todo o corpo 

docente está reunido para planejarem o ano letivo. O Grêmio Estudantil da 

escola também foi envolvido na atividade. 



A primeira ação do projeto foi a mecanização do espaço da horta com 

maquinário agrícola emprestado por um pai de estudante com o apoio da 

Associação de Pais e Mestres e Funcionários - APMF que fez a doação de 

adubo orgânico (esterco de aviário curtido) que foi incorporado aos canteiros. 

Os canteiros foram preparados pelos estudantes, nesse momento 

foram convidados dez estudantes para auxiliar na preparação dos canteiros no 

contra turno escolar, pois é um trabalho mais pesado e com manuseio 

constante de ferramentas que podem ser cortantes (enxada, enxadão e pá). 

Sob orientação do professor, foram construídos canteiros com formas 

geométricas: retangulares, triangulares e em forma de círculos, esses menores 

nos quais foram semeados cenoura, beterraba, rúcula, rabanete e salsinha que 

são hortaliças que não necessitam de replante. 

Assim as ações foram sendo desenvolvidas, utilizando os conceitos de 

geometria na prática, dando a oportunidade do professor conduzir o trabalho 

utilizando como ação pedagógica o ensino exploratório. Segundo 

CANAVARRO: 

 

Ensino exploratório da Matemática não advoga que os alunos  
descobrem sozinhos as ideias matemáticas que devem aprender, 
nem tão pouco que inventam conceitos e procedimentos ou lhes 
adivinham os nomes. Muito menos advoga que isso aconteça 
enquanto o professor espera tranquilamente sentado pelos rasgos 
iluminados e criativos dos seus alunos (CANAVARRO, 2011, p. 11) 

 

Contudo esse foi o momento onde o professor, com os  canteiros já 

montados, encaminhou o ensino exploratório com os estudantes, separados 

em grupos, fizeram a medição de cada um deles, utilizando equipamento de 

medição, trazidos de casa. Foram utilizados trenas e metros e até mesmo uma 

corda. A seguir foi feita a previsão de quantas mudas seriam necessárias para 

o replantio em cada um dos canteiros conforme o que se iria plantar, assim 

como o custo aproximado para produção, onde foi calculado o valor de um 

possível lucro, fazendo a simulação de venda e gastos para se colocar o 

produto no mercado.  



Nesse sentido vemos a importância das aulas práticas onde o 

estudante é o protagonista das ações mediadas pelo professor, que por sua 

vez promove reflexões, valorizando e diversificando as atividades, fazendo 

questionamentos, em se tratando de atividades práticas. De acordo com, 

Fonseca, Brunheira, Ponte (2009),  

 

[...] proporcionar aos alunos momentos que possam pensar e 
sobretudo refletir sobre a atividade realizada. [...] esta reflexão 
permite, por exemplo, valorizar os processos de resolução em relação 
aos produtos, mesmo que estes não conduzam a uma resposta final 
correta, criando nos alunos uma visão mais verdadeira da Matemática 
(FONSECA; BRUNHEIRA; PONTE, 2009, p. 9) 

 
 

Nos canteiros maiores, com aproximadamente 15 m (quinze) metros de 

comprimento por 1,20 m (um e vinte) metros de largura, foram replantadas 

mudas adquiridas em uma casa agropecuária, pois não haveria tempo hábil 

para a preparação destas mudas, visto que o foco é o trabalho pedagogo e não 

a construção da horta em si. As hortaliças plantadas foram alface (três 

variedades), repolho (duas variedades), couve-flor, brócolis. Plantou-se 

também aproximadamente 100 (cem) mudas de morangos, que foram doadas 

por um pai de estudante membro da APMF. 

Nos canteiros menores, em formas geométricas, foram semeada 

cenoura, rabanete, beterraba, salsinha, cebolinha, rúcula. 

Nas primeiras hortaliças plantadas, ocorreu um ataque de formigas que 

devastaram algumas das variedades de mudas, restando somente a alface. 

Com esse ataque, foi solicitada uma pesquisa aos estudantes do sétimo ano 

sobre gênero e nome científico destas formigas e formas de combatê-las de 

forma natural.  

Partindo de suas características, identificou-se que eram formigas 

cortadeiras conhecidas também como saúva, e que existem várias espécies de 

formigas cortadeiras, aproveitou-se da oportunidade para se pesquisar os 

nomes científicos dentre eles elencamos: Atta cephalotes, Atta sexdens, Atta 

laevigata, Acromyrmex subterraneus, Acromyrmex hispidus atratus, 



Acromyrmex aspersus. Mas a que prevalece e que fez o ataque às hortaliças 

foi a de gênero Atta por terem 3 pares de espinho, enquanto as do gênero 

Acromyrmex possui 4 pares.  

Quanto à forma de combate de modo orgânico foram feitas algumas 

tentativas como utilizar laranjas mofadas próximo do ninho e destruir o ninho 

todos os dias, mas sem sucesso. Elas acabaram mudando o ninho de lugar, 

mas continuaram buscando alimento na horta. 

Outro inconveniente foi a presença de uma tatu que todas as noites se 

alimentava de minhocas presentes nos canteiros, esse destruía os canteiros e  

arrancava as plantas procurando seu alimento, o mesmo tem sua toca dentro 

do espaço da horta já há alguns anos. 

Dentre as atividades desenvolvidas podemos destacar o concurso de 

espantalhos, onde os estudantes com suas famílias confeccionaram 12 (doze) 

espantalhos que foram utilizados para a decoração da festa junina promovida 

pela escola. Neste aspecto o interessante foi que os estudantes relataram de 

forma verbal a participação dos pais e avós na confecção do espantalho, e na 

escolha do nome do mesmo. 

O concurso foi divulgado em uma rede social na página da escola e o 

vencedor, conforme regulamento, foi aquele que teve mais curtida no álbum  

criado para esse fim. Outra parte do concurso foi realizada no dia da festa 

junina, onde membros da comunidade fizeram avaliação dos espantalhos que 

ali estavam expostos. Foi realizada também a atividade “Espantalhos de 

Portinari” que foi a releitura das obras de Cândido Portinari3 (1903 – 1962), 

onde os estudantes criaram sua versão a partir das obras do pintor brasileiro. O 

importante desta atividade, pois que, a partir dela, os estudantes pesquisaram 

sobre o assunto e levaram a seus familiares que os ajudaram na confecção dos 

espantalhos. 

Imagem 01: Exemplos de espantalhos  
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espantalhos. Disponível em <http://www.portinari.org.br>  



 
Fonte: Autores 

Outra atividade desenvolvida, denominada ”Alimentação saudável, 

combustível para o corpo”. Nesta, compactuamos com a perspectiva de 

BONFIM, que ressalta que:  

 

[...] é fundamental a participação da escola, especialmente nas aulas 
de Educação Física, o ensino do conteúdo hábitos alimentares 
saudáveis, o docente poderá proporcionar uma aprendizagem 
significativa aos educandos e com isto possibilitar uma mudança de 
comportamento na busca de uma alimentação adequada para um 
estilo de vida mais saudável. (BONFIM, 2014, p.4). 

 

Nessa esfera percebe-se a importância da interdisciplinaridade como 

na atividade desenvolvida no projeto. Iniciamos recolhendo o peso de altura de 

todos os estudantes para se calcular o Índice de Massa Corporal (IMC)4. Foi 

também apresentado a eles o documentário: “Super Size Me - A dieta do 

palhaço” que relata os efeitos na saúde física de um adulto que só se alimentou 

de Fast Food durante 30 dias. Após a apresentação do documentário, um 

questionário foi aplicado aos estudantes para coleta de dados. As perguntas 
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foram: 

1. Ao começar a assistir o vídeo você sentiu fome?  
2. Você teve vontade de fazer aquela experiência? 
3. Você percebeu diferença entre alimentação saudável e alimentação a base de 

fast food?  
4. Você sabe qual a quantidade aproximadamente de calorias que o corpo 

necessita para sua atividade diária?  
5. Você escolheria uma alimentação pela beleza, ou pelo valor nutricional?  
6. Quando é oferecido na merenda escolar saladas e legumes você sempre 

aceita?   
7. Em sua residência, existe uma horta caseira?  

 

Os dados foram tabulados e apresentados no gráfico abaixo onde as 

perguntas foram enumeradas e as respostas são apresentadas em 

porcentagem (%): 

 

Gráfico 01. 

 

Fonte: autores 

Com esses dados podemos verificar, por exemplo, na questão um, 

de que a mídia pode interferir na alimentação, pois 85% dos estudantes 

sinalizaram que sentiram fome ao início do vídeo, por verem as 

apresentações dos cardápios. Na questão dois, foi relatado a vontade de 

fazer a experiência pelo fato de poder provar todos os pratos e lanches do 

cardápio. Tal posicionamento esta diretamente relacionada à questão cinco 

onde 95% dos estudantes escolheriam a alimentação pela beleza e apenas 

5% pelo valor nutricional. 

A respeito da questão seis: “quando é oferecido na merenda escolar 



saladas e legumes você sempre aceita?“, muitos relataram que não gostam 

de algumas hortaliças, por exemplo, de rúcula e rabanete, pois tem um 

sabor mais concentrado. Outros indicaram que o tempero não é igual ao 

que estão habituados e por isso não se servem, mesmo assim 65% dos 

estudantes se servem de hortaliças durante suas refeições na escola.  

Na questão sete solicitava se na residência dos estudantes existia 

uma horta caseira, 15% dos estudantes, aproximadamente 11, disseram 

que não. Questionados sobre isso, alguns relataram que as hortaliças não 

se desenvolvem pelo fato de se ter que utilizar muito agrotóxico nas 

proximidades, outros alegaram falta de tempo e que é mais fácil comprar, e 

alguns alegram falta de estrutura física para a horta. 

Quando perguntado sobre com que frequência eles se alimentam 

semanalmente de hortaliças, o resultado foi surpreendente 92% dos 

estudantes se alimentam mais de cinco vezes por semana de hortaliças, 

entre eles 35% se alimentam sete vezes semanais e 10% deles nove vezes 

ou mais, conforme gráfico abaixo onde os dados são apresentados em 

frequência semanal de porcentagem: 

Gráfico 02.    

 

Fonte: autores 

Nessa questão aparece, de forma concreta, que os estudantes se 

alimentam com hortaliças, mas os mesmos relataram de forma oral que 

também se alimentam muito de massas, principalmente por sua origem italiana 



e alemã e de fast food, pois é a alimentação mais viável em seus finais de 

semana em passeios e lazer com a família.  

O que chama atenção nesses números, e que merece destaque, é o 

fato de que dos estudantes que responderam o questionário, (78) apenas 10 

deles não possuem horta caseira, mas se alimentam de hortaliça. A partir do 

projeto, contudo, perceberam que não se precisa de grande estrutura para se 

ter uma horta, apenas poucos m2 são suficientes. 

Com relação à atividade, “Lixo o que fazer com ele?”, ficou claro que os 

estudantes se consideram produtores de lixo tanto no ambiente escolar quanto 

em suas residências. No que diz respeito aos resíduos, Neves e Muratori 

enfatizam:  

 

Os resíduos, através de sua dimensão temporal, contam a história do 
homem, passam a ser um signo da sociedade, do seu consumo, da 
sua relação íntima com o meio. Até a lixeira pode ser um objeto de 
estudo pela análise dos elementos que a compõem. Assim, podem-se 
deduzir diferentes características da vida de uma família: seus 
hábitos, ter indicações da renda e do tamanho da família, das 
profissões, do lazer e da escolaridade. (NEVES; MURATORI. 2009, 
p.1). 

 

 Nesse contexto, foi proposto e executado, a medição de lixo da escola, 

e feito pesquisas sobre o lixo no município de Toledo, estado do Paraná, no 

Brasil e no Mundo, considerando os desperdícios e a má condição em que o 

lixo é descartado, assim como o problema de infraestrutura nas regiões mais 

pobres do país. 

Com relação ao lixo produzido na Escola Estadual do Campo de Novo 

Sobradinho, foi iniciada a atividade de se produzir compostagem com os 

resíduos produzidos por todo o estabelecimento, esses resíduos, após sua 

separação, foram encaminhados para uma composteira feita de pneu de 

caminhão, buscando assim uma alternativa para a reciclagem dos próprios 

pneus.  

Foi escolhido esse material por serem resistentes de fácil manuseio, 

suas dimensões são de 1,2m de diâmetro por 0,30m de altura, em cada pneu 

se obtêm-se um mínimo de 0,36m3 de composto, contudo, uma vez empilhados 

os pneus, este número ultrapassa em muito este valor.  



Importante frisar que a maioria dos estudantes possui o conhecimento 

sobre a separação seletiva do lixo e que eles são agentes multiplicadores na 

separação de lixo, pois levam esse conhecimento para suas casas, onde 

podem por em prática o que aprendem na escola, o que decorre é que não se 

atentam na situação de terem essa compostagem em casa e acabam 

descartando esse lixo orgânico em lugares separados onde acontece a 

decomposição, mas não a produção do adubo orgânico.  

Nessa atividade foi demonstrado também como utilizar pneus para 

confecção de canteiros na horta escolar, conforme a imagem 02: 

 

Fonte: autores 

A atividade “Livro de receita”, atividade seguinte, foi adaptada e 

envolveu várias disciplinas, onde se reuniu várias informações sobre hortaliças 

e cada estudante pesquisou sobre uma delas conforme a orientação. Os 

resultados foram excelentes, pois cada estudante explicou sobre sua hortaliça 

e como pesquisou. Das falas dos estudantes, temos, por exemplo: 

Estudante 01: Não sabia que a rúcula tem origem do Mediterrâneo e 
da Ásia Ocidental, para mim ela era aqui do Brasil mesmo, eu não 
gosto muito, prefiro alface que é mais suave, a rúcula é muito forte. 

Estudante 02: Achei engraçado rabanete cozido, já tinha comido ele 
cru na salada ou em conserva, minha mãe faz bastante, faz conserva 
de pepino e repolho também, mas cozido não sei se fica bom, achei 
que só tinha de uma cor, mas tem bastante cores, e tem bastante 
vitaminas também. 



Estudante 03: Não gosto muito de beterraba, e não sabia que dava 
para fazer açúcar dela, e na Europa usam ela como forragem, aqui 
usamos aveia. 

Estudante 04: A mandioca é de origem brasileira e dá pra fazer muita 
coisa com ela, na minha família fazemos sempre cozida, frita ou bolo 
e em forma de farinha, no churrasco, também fazemos como 
sobremesa no sagu. 

Estudante 05: O jiló é ruim, acho que nenhuma criança gosta, eu não 
gosto, mas descobri que ele tem bastante vitaminas e que cura até 
resfriado, a minha mãe gosta, ela faz ele frito, o meu pai não gosta, e 
ele é uma fruta e não um legume. 

 

Dos comentários dos estudantes podemos perceber que cada um teve 

uma particularidade e na maioria das vezes uma novidade que desconheciam a 

respeito da hortaliça que pesquisou, essa explicação fez com que suas 

descobertas fossem transmitidas a seus colegas de sala, e as curiosidades de 

cada hortaliça foram sendo trazidas naturalmente ao diálogo em sala, cada um 

queria comentar sobre sua hortaliça. 

Na análise do Grupo de Trabalho em Rede - GTR, os professores 

expuseram suas opiniões sobre o projeto e as atividades propostas. Suas 

opiniões contribuíram para o desenvolvimento das atividades e enfatizaram que 

a horta representa um ganho nos conhecimentos dos estudantes. Das 

contribuições, podemos destacar: 

Participante GTR 01. 

[...] na minha opinião a horta escolar é uma ferramenta muito 
importante para o desenvolvimento integral do estudante. Quando é 
trabalhada de forma interdisciplinar os ganhos em aprendizado serão, 
com certeza bem maiores. Se faz necessário que várias disciplinas 
abracem e interajam neste projeto escolar e que o projeto não seja de 
alguns professores mas sim de toda a escola. Cada turma deve ter 
um tempo reservado para participar de atividades na horta escolar. O 
que será mais trabalhoso é a implantação pois no decorrer dos anos 
seguintes o importante é a manutenção.[...] 

Todos os  colégios do campo e os da zona urbana, em nosso 
município, possuem horta. Já ouvi depoimentos maravilhosos do 
trabalho realizado por colegas professores que trabalham nestes 
colégios. O que traz bons resultados é com certeza  o empenho de 
todos e o trabalho interdisciplinar. 

Participante GTR 02.   

Quando se elabora e expõe um tema como este rico em conteúdos 
interdisciplinares nos da motivação de realiza-los. Esta proposta no 
GTR Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na 
Escola do Campo vem de encontro a produção de alimentos livres de 
agrotóxicos enfatizando a produção orgânica. Trabalho na escola do 



campo e nossos alunos se adaptam facilmente a este cotidiano, pois 
já faz parte de sua natureza.  Podendo o educador envolver o 
educando em projetos que posteriormente será exposto para 
comunidade escolar, envolvendo os professores e equipe pedagógica 
nesta construção pedagógica educacional. 

Participante GTR 03:  

O motivo que me chamou mais atenção é "trazer a realidade do 
estudante da escola do campo para mais perto do conhecimento 
científico", acredito que a troca de experiências entre os alunos e 
seus familiares acrescentam muito para o amadurecimento desse 
jovem, pois a maioria começa a trabalhar muito jovem e muitos de 
nossos alunos não sabem que suas atividades no campo tem um 
fundamento científico  e que essa troca de informações com o 
professor pode ajudá-lo a melhorar seu conhecimento em relação 
atividades agrícolas, como preservar o meio ambiente, cuidados com 
sua saúde entre outros assuntos. O artigo abaixo é uma prova de que 
quando o aluno interage como meio ele pode modificá-lo sem destruí-

lo, o colher muitos frutos. 

Participante GTR 04:  

A Horta Escolar pode trazer momentos enriquecedores tanto para os 
educandos como também para os professores numa práxis 
interdisciplinar, tornando assim o conteúdo significativo para todos.   
Como se trata de escola de campo, a clientela escolar já trás uma 
gama de saberes do seu cotidiano, possibilitando a troca e 
valorização  de todo o conhecimento  prévio que o educando já tem 
sobre horta, tornando assim muito significativo no momento em que o 
professor faz a mediação do conhecimento empírico com o  
conhecimento científico.  
Considero relevante à discussão acerca do tema proposto neste GTR 
“Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e Interdisciplinar na 
Escola do Campo” onde o educando irá aprender toda uma teoria e 
irá aplicar esses conhecimentos nas aulas práticas tanto da disciplina 
de ciências como as demais disciplinas, penso que será necessário o 
professor de ciências elaborar um pré-projeto por simples que seja 
com objetivos e estratégias e  depois apresentar  aos professores das 
demais disciplinas, para que assim cada um venha contribuir e 
participar desta atividade interdisciplinar na Horta Escolar 

 

A partir dos dados apresentados nas informações, podemos afirmar 

que as atividades na horta escolar atingiram os objetivos propostos. 

A horta continuou sendo cultivada após a implentação. As hortaliças 

produzidas na mesma são utilizadas no preparo da merenda dos próprios 

alunos e, esses continuam se preocupando com o cuidado dos canteiros e das 

plantas. 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “A Horta Escolar: Uma Ferramenta Pedagógica e 

Interdisciplinar na Escola do Campo” buscou mostrar que podemos fazer com 

que nossos estudantes tenham uma aprendizagem não somente dentro da sala 

de aula, mas também com aulas peripatéticas e práticas, mostrando a eles 

esse importante espaço de aprendizagem, sendo possível estabelecer relação 

entre as atividades desenvolvidas na horta com as disciplinas da Educação 

Básica. 

Levar o estudante à horta escolar requer muito planejamento e domínio 

de conteúdo e dos estudantes para que os resultados propostos sejam 

alcançados, pois alguns podem, naquele momento, não estar interessado no 

tema abordado, o mesmo pode ocorrer dentro da sala de aula. Contudo, 

percebe-se que os estudantes estão abertos ao novo, ao diferente, e esse novo 

e diferente as vezes assusta. 

Embora o objetivo da horta não tenha sido a produção dos alimentos, 

mas sim a produção do conhecimento e aprendizado, fez muita falta o projeto 

“Mais Educação”, que existia nos anos anteriores, pois com o projeto tinha-se 

um professor específico para a horta que a mantinha organizada.  

Manter a horta organizada sobrecarrega o professor é, contudo, um 

empecilho para a manutenção deste tipo de atividade na escola de forma 

contínua e encontrar voluntários para todo ano letivo não é fácil, por isso a 

presença do projeto “Mais Educação” incentivaria muito a adesão desse projeto 

em outras escolas. 

Nessa perspectiva, a troca de experiência entre professor PDE e 

professores regentes, permitiu perceber o que cada estudante pensava e 

considerava importante nas atividades que foram propostas e realizadas. Foi 

uma ferramenta importante indicando aspectos que foram promissores durante 

a implementação, e indicou também situações que devem ser evitadas no 

futuro, melhorando assim a prática pedagógica. 

Importante nesse diálogo também foi a oportunidade de ver a prática 

interdisciplinar, nos conteúdos trabalhados durante as aulas destinadas ao 



projeto, o que poderia ter sido mais aprofundado, assim como conhecer os 

interesses e dificuldades enfrentadas por cada estudante, ao poderem 

expressar livremente aquilo que foi apreendido ao longo de todo o processo de 

realização do projeto. 

As atividades realizadas durante o projeto foram pensadas como 

estratégias didáticas importantes e enriquecedoras, que busca auxiliar 

grandemente no processo de aprendizagem, estimulando a memória, a 

capacidade cognitiva, o uso da criatividade, a comunicação e sociabilização 

entre os estudantes. 

É evidente, contudo que esse projeto não resolve o problema 

pedagógico da Escola do Campo, mas sim que é uma ferramenta possível de 

implementar, que faz com que a prática pedagógica seja enriquecida e 

prazerosa tanto para estudante e docentes e que colabore para o crescimento 

de ambos. 
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