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HORTEMÁTICA 

1. RESUMO  

Este trabalho é fruto do subprojeto de Matemática do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação À Docência (PIBID) que visa trabalhar a Matemática de forma interdisciplinar 

com a construção de uma horta escolar contribuindo para a construção do conhecimento 

matemático e proporcionando ao acadêmico articular ensino, pesquisa e extensão. 

 2. INTRODUÇÃO 

A escola e a sala de aula que fazem parte desta sociedade que exige a promoção de 

avanços e transformações, exigindo dos professores de Matemática, um repensar crítico 

dos seus fazeres docentes, devendo assim, buscar uma reconstrução prática  no 

processo ensino e aprendizagem da Matemática , pois esta se define como ciência que 

estuda as possíveis relações e interdependência quantitativas. 

 Nesta perspectiva, atuando como acadêmico bolsista do subprojeto de Matemática do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação À Docência (Pibid) na escola pública EEEFM 

“Newtro Ferreira” em Cachoeiro de Itapemirim, desenvolvendo o projeto intitulado 

“Hortemática” para trabalhar conceitos matemáticos de forma interdisciplinar, pois  a horta 

inserida no ambiente escolar constitui um laboratório vivo  possibilitando o 

desenvolvimento de diferentes atividades pedagógicas em Matemática, Ciências,  

Português,educação ambiental e alimentar, possibilitando a articulação teoria e prática de 

forma contextualizada 

Neste fazer docente, três merecem ser abordados, o professor, o aluno e o processo 

ensino-aprendizagem da matemática.  O professor deve estar consciente que a sua ação, 

seu fazer pedagógico interfere de forma decisiva na aprendizagem do aluno, que deve ser 

o centro do processo ensino-aprendizagem. Daí a importância de se promover reflexões 

no professor para buscar a cada dia uma transformação na melhoria do ensino da 

matemática. Isto se ele quiser atender a esse mercado de trabalho que está dominado 

pela evolução das ciências e da tecnologia. 

 3. OBJETIVOS  

- Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do processo 

de germinação; 



- Explorar a matemática através da horta escolar de forma interdisciplinar 

- Contribuir para uma alimentação saudável na vida escolar e pessoal dos alunos 

4. METODOLOGIA  

Este projeto iniciou procurando envolver os alunos em atividade lúdica que desencadearam a 

questão do cultivo. De forma que eles vêm envolvidos em todas as etapas, com 

reconhecimento do espaço em que será feito o plantio podendo escolher as sementes e 

verduras para ser cultivada, aproveitando-se para conversar com eles abordando questões 

como: o que é uma horta, para que serve e o que podemos plantar nela. 

Prosseguindo, os alunos irão dar continuidade ao cuidado com o solo e o que está produzido 

na horta e revitalizar o uso deste espaço de terra e suas atividades 

 Haverá também exploração do espaço da horta, mostrando suas partes e os instrumentos 

que serão utilizados para a semeadura. Cada turma conhece seu espaço no canteiro e 

aprende como manusear, com segurança, o ancinho, a pá, o regador e a sementeira. 

Durante cada etapa serão desenvolvidas atividades explorando conteúdos matemáticos 

visando a construção do conhecimento dos alunos. 

5. DESENVOLVIMENTO  

O cultivo da horta escolar é um valioso instrumento educativo que contribui para o aprendizado 

da matemática e das demais disciplinas proporcionando O contato com a terra no preparo dos 

canteiros, irrigar, transplantar, tirar matinhos, espantar formigas com o uso da borra de café 

exercitando o trabalho em equipe, a paciência, a perseverança, envolvendo os conhecimentos 

matemáticos de medidas, grandezas, perímetros, áreas, volume e outros, de forma prática e 

dinâmica. 

 Oportunizará a organização do terreno, que será de 6,5 metros de largura e 4,5 de 

comprimento, com uma área total de 29,25 metros quadrados. Lembrando que para 

calcular uma área retangular usamos L X C, ou seja, largura vezes comprimento, o 

perímetro são as somas dos lados. Usaremos 5 canteiro com 1 metro de largura e 4 de 

comprimento. Tudo isso, visando estimular os alunos uma alimentação mais saudável.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



_ Melhoria no nível de socialização dos alunos, promovendo do trabalho coletivo e 

cooperado entre os agentes sociais envolvidos. 

_ Desenvolvimento das habilidades específicas do aluno; 

_ Melhora do nível de higiene do ambiente escolar; 

_ Conscientização da necessidade de conservação dos recursos naturais. 

- Melhoria no processo de ensino-aprendizagem da matemática e demais disciplinas. 

 Vale destacar que este projeto está em andamento. 
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