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RESUMO 

 

Com o aumento da urbanização, as crianças acabam tendo menor contato com a 

terra e a natureza, devido a isso esse trabalho traz como objetivo, mostrar para as 

crianças como os vegetais são cultivados, aumentar o contato das crianças com o 

ambiente e aumentar o consumo de vegetais na merenda escolar. A escola 

selecionada para participar do projeto foi uma escola Municipal EMEF Caic Antonio 

Palocci,  na cidade de Ribeirão Preto SP. O projeto esta em faze de andamento, a 

equipe e composta por um professor e uma orientada e da faculdade Moura Lacerda 

do Curso de Agronomia e também conta com a ajudas de alguns professores e 

funcionário da escola municipal selecionada e também mais 2 turmas de 30 alunos 

como colaboradores e aprendizes, a horta esta sendo desenvolvida parte em 

canteiro e parte e vaso. Os alunos estão gostando de ter o contato com o manuseio 

da terra e estão se mostrando muito empenhado em aprender.  O presente trabalho 

deverá ter prosseguimento para que mais alunos possam vivenciar a experiência 

cooperativada, utilizando nas atividades da horta técnicas alternativas de adubação 

e recuperação de solos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Horta Escolar tem sido referência para difundir a Educação Ambiental no 

sistema de ensino e fortalecer a relação escola-comunidade. A possibilidade de 

trabalhar o meio ambiente como tema transversal nas escolas foi fortalecida em 

1999 com a promulgação da Lei n º 9.795 que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental.   O espaço da horta pode ser utilizado para o desenvolvimento 

de diversos conteúdos específicos e relacionados aos temas e disciplinas, definidos 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). De acordo com Bianco e Rosa 

(2004), tais parâmetros estimulam a compreensão de que a escola é um produto de 

uma construção coletiva, bem como orientam o estabelecimento de práticas 

escolares que levam em conta questões de tratamento didático por área e por ciclo, 

das quais surge a ideia de tratamento de conteúdos de modo interdisciplinar, 

distribuídos em termas transversais. 



Ainda, segundo Bianco e Rosa (2004), a horta escolar significa a existência 

de um espaço onde se pode auxiliar na administração e assimilação destes 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais na direção de uma construção 

em Educação Ambiental. Neste caso, dois grandes grupos de conteúdos devem ser 

trabalhados: o solo e a plantas, predominando como referenciais em torno dos quais 

serão desenvolvidos diversos outros assuntos.    

Este projeto tem como objetivo principal dar as ferramentas para o aluno 

(educando) e o professor (educador) apreenderem a teoria e a prática relacionadas 

à produção de alimentos, construindo um conhecimento essencial para uma boa 

qualidade de vida. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto será desenvolvido por meio de metodologias participativas e dos 

princípios da pedagogia de Paulo Freire, de modo que toda comunidade escolar 

possa participar do processo de desenvolvimento da horta, fomentando também a 

integração das diferentes disciplinas.  A equipe técnica que orientará o 

desenvolvimento desta proposta atuará por meio de oficinas temáticas. Os temas 

sugeridos são os seguintes: o solo, as plantas, os ciclos naturais, o aproveitamento 

do lixo, produção em horta, alimentação saudável, consumo consciente e o meio 

ambiente hoje.  

Para a implantação da horta escolar serão seguidos os seguintes passos: 

1. Comissão da Horta: primeiramente, é necessário reunir um grupo 

interessado em participar da construção da horta em todos os seus passos. Neste 

grupo, o compromisso deve ser a premissa básica. O ideal é a presença de 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar (professores, alunos 

e funcionários), incluindo um representante de cada turma. A adesão ao projeto 

deve ser encorajada, mas não forçada. A presença de agricultores e de agrônomos 

da região também é importante. Um quadro de tarefas deve ser montado, para 

melhor visualização do trabalho e manutenção da horta. 

2. Avaliação e Escolha do Local: o grupo deve percorrer toda a unidade 

escolar “plantável”, a fim de escolher o melhor lugar para o estabelecimento de uma 

horta, de acordo com os seguintes critérios:  



3. Preparo do Terreno: 

a - retirar entulhos e pedras; 

b - cercar a área com tela; 

4. Estrutura 

É necessário a aquisição de ferramentas de jardinagem, construção de uma 

área pequena e coberta para produção e manejo de composto orgânico. 

5. Plantio 

Após o preparo deve ser realizado o plantio de acordo com as espécies 

vegetais escolhidas pela comissão, considerando a época mais adequada e a 

necessidade de uso de sementeiras, antes do plantio efetivo. A experiência prévia 

dos participantes também deve ser utilizada. 

6. Manutenção 

Cabe à Comissão da Horta definir a forma de manutenção cotidiana, 

entretanto este projeto só dará bons resultados se o compromisso estabelecido 

acima for cumprido. 
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