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RESUMO 
 
 

HORTA ESCOLAR CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE 
AUTOR: Jardel Silveira 

ORIENTADOR: Profa. Dra Claire Delfini Viana Cardoso 
 
 

O tema educação ambiental deve ser inserido no ambiente escolar buscando novos 

métodos que utilizem de práticas simples, como a inserção de uma horta escolar. As 

atividades em uma horta escolar contribuem para a mudança de hábitos e atitudes 

dos alunos quanto à percepção que eles possuem em relação ao meio ambiente e a 

sustentabilidade. O presente trabalho teve como objetivo mostrar a realidade atual 

das escolas do município de Estrela Velha, RS em relação aos projetos que já 

existiam e a possibilidade de retomar a implantação da horta escolar. Para a 

realização da pesquisa foi utilizado o levantamento bibliográfico sobre educação 

ambiental, sua inserção no ambiente escolar e sobre a importância da horta na 

escola e o estudo através de questionários e relatórios, identificar quantas escolas 

implantaram, quantas ainda estão funcionando, além de saber qual o interesse em 

retomar as atividades com a horta escolar, podendo apontar os benefícios trazidos 

aos alunos através deste projeto. Conforme os resultados obtidos, a educação 

ambiental através da horta escola faz parte da estrutura curricular de três 

instituições, mas que no período da realização deste trabalho duas hortas estavam 

inativas e uma não parou totalmente. Percebeu-se que falta interesse da parte dos 

gestores municipais e escolares em proporcionar para as escolas do município a 

implantação de projetos pedagógicos participativos e permanentes, cuja eficácia já 

ficou comprovada em diversas literaturas e através de tantos argumentos positivos 

de quem já trabalhou com o tema. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Horta Escolar. Sustentabilidade. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

HORTA ESCOLAR CAMINHO PARA A SUSTENTABILIDADE 
AUTHOR: Jardel Silveira 

ADVISOR: Profa. Dra Claire Delfini Viana Cardoso 
 
 

The environmental education theme should be inserted in the school environment 
seeking new methods using simple practices, such as the insertion of a school 
garden. The activities in  have in relation to the environment and sustainability. This 
study aimed to show the current reality of schools in a town called Estrela Velha / RS 
in relation to projects that already existed and the possibility of resuming the 
implementation of the school garden. For the research we used the literature on 
environmental education, its integration in the school environment and the 
importance of the garden at school and the study through questionnaires and reports, 
to identify how many schools deployed, how many are still functioning, and to know 
what interest in resuming activities with the school garden, and it may point the 
benefits to students through this project. As the results, environmental education 
through school garden is part of the curriculum of three institutions, but in the period 
of this work two gardens were inactive and one garden did not stop completely. It 
was noticed that lack interest from municipal and school managers to provide for 
local schools to implement participatory and permanent educational projects, whose 
effectiveness has already been proven in many literatures and through so many 
positive arguments of those who have worked with the theme . 

Keywords: Environmental Education. School Garden. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem vem tirando da terra seu sustento desde os primórdios, isto faz com 

que aprenda a mexer nela, a prepará-la para o cultivo, uma relação homem-

natureza, pois dela depende a sua sobrevivência. No entanto para muitos seres 

humanos esta relação está sendo perdida, para muitos de onde vem o alimento é 

somente terra, pois atualmente em suas rotinas não há mais tempo para esta 

relação e nem espaço físico. Sendo a Terra nossa casa maior, é responsabilidade 

de cada indivíduo criar um mundo sustentável para as futuras gerações, não apenas 

respeitando os diferentes, mas, sobretudo, valorizando as diferenças. 

Hoje as crianças e adolescentes normalmente estão frente a computadores 

televisores e celulares, perdendo o contato com o meio ambiente. Essas atividades 

com o meio ambiente passaram a ser desvalorizadas não só no contexto urbano, 

mas com uma velocidade alarmante, atingem também as populações do interior. 

Podemos perceber que o início do Século XXI é marcado por um contexto social em 

que as esferas mundial, nacional e local se apresentam carentes de valores éticos e 

de políticas públicas, programas e projetos que nelas interfiram, em alguma 

proporção. 

Diante da crise que se amplia em nosso planeta, sobretudo provocada pelo 

impacto das sociedades industriais, sustentadas pela busca incessante do lucro, a 

educação, por atuar significativamente na formação dos cidadãos, é convocada a 

participar de forma ativa, oportunizando ao educando a formação de uma 

consciência crítica ambiental e alimentar, que lhe permita compreender e intervir na 

sua realidade, visando à melhoria da qualidade de sua vida e da sua comunidade. 

“A escola é indiscutivelmente o melhor agente para promover a educação 

alimentar, uma vez que é na infância e na adolescência que se fixam atitudes e 

praticas alimentares difíceis de modificar na vida adulta’’. [...] (TURANO,1990, p.246) 

 

A horta dentro de uma instituição de educação possibilita o contato com a 
terra e os pequenos seres que habitam nela e que atualmente muitas 
pessoas têm repulsa por esse contato. Além disso, possibilita a valorização 
e resgate dos saberes de algumas pessoas mais antigas da família. [...] 
(BRUNO HELVÉCIO, 2013, p.8). 
 

Anos atrás a horta escolar era praticada e valorizada pelas instituições de 

ensino, pois via este trabalho como uma disciplina, ondes os alunos estudavam em 
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sala de aula e uma ou duas vezes por semana praticavam a horta escolar, 

preparavam a terra, cultivavam, plantavam, regavam e colhiam as plantas, verduras 

e legumes para merenda escolar, aos poucos essa atividade foi se perdendo, como 

também os hábitos alimentares e ambientais foram pouco praticados, pois não 

tinham como disciplina específica no currículo de ensino. 

Através de visita a Expoagro Afubra: Maior feira voltada a Agricultura familiar 

do Brasil, questionários realizados com professores, coordenadora e alunos das 

escolas da rede municipal do município de Estrela Velha, RS, as quais já haviam 

desenvolvido o projeto “Hortas Escolares” no ano de 2013 e desde lá não estão mais 

funcionando, muitas perguntas me surgiram: O que falta? Porque parar? Quais 

foram os resultados? Como posso motivá-los a resgatar este trabalho? Além destas 

muitos outros porquês ficam nos intrigando. 

Neste sentido, a Educação Ambiental deve ser tratada como elemento 

indispensável no processo de formação e de educação permanente da sociedade e 

deve ter por objetivo preparar os indivíduos para serem mais conscientes e 

preocupados com o meio ambiente e os problemas com ele relacionados, a fim de 

alcançar um crescente bem estar das comunidades humanas. 

Faz-se necessário que as escolas de educação básica ofereçam atividades 

voltadas à educação ambiental, uma vez que o meio ambiente e a saúde são temas 

transversais impostos pelo governo, a serem trabalhados em sala de aula. Neste 

sentido a horta escolar torna-se um instrumento capaz de desenvolver temas 

voltados à educação ambiental e também a educação alimentar, auxiliando no 

processo de ensino e aprendizagem e desenvolvendo os conteúdos de forma 

interdisciplinar. 

 A necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável tem unido um 

conjunto de variáveis que se inter-relacionam, integrando as questões sociais, 

econômicas, ambientais e saúde. Essa realidade atual exige um trabalho coletivo 

para unir esses valores em comum em prol de novas possibilidades e perspectivas 

que proporcionem uma reflexibilidade das práticas existentes.  

Percebendo a necessidade de uma educação mais comprometida com a 

sustentabilidade, propôs-se a retomada do projeto que está adormecido, e que 

buscasse envolver vivencialmente alunos de uma comunidade escolar através de 

interações socioambientais que permitam aos sujeitos envolvidos no processo – 
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individual e coletivamente - construir habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a preservação e conservação do meio ambiente.  

O reconhecimento e participação desses alunos como atores sociais e o 

incentivo à mobilização rumo à disseminação e multiplicação de informação em 

nossa sociedade é um dos primeiros passos para a construção de um processo 

educativo mais e melhor articulado com os processos de mudança social e 

construção de cidadãos adequados ao modo de vida ambientalmente sustentável, 

mas que também seja contemporâneo às atuais exigências sociais.  

Baseado nos questionários com diversas pessoas que integraram o antigo 

projeto e hoje ainda atuam nas escolas, pode-se perceber que o projeto Horta 

Escolar foi realizado em diferentes escolas. O projeto na época trouxe uma nova 

perspectiva e forma da educação dentro das escolas, uma educação mais voltada à 

natureza e preocupada com o meio ambiente e com o outro. 

 

Aliar as teorias, às práticas do observar, sentir e transformar ambientes faz 
com que os aprendizes possam, de fato, compreender que podem mudar 
seus hábitos para contribuir com a qualidade de sua saúde, a do ambiente e 
dos outros seres que partilham esse planeta. (BRUNO HELVÉCIO, 2013, 
p.14). 
 

O resultado desse trabalho, que gerou lindos frutos para as escolas que 

participaram do projeto, os educadores e a comunidade que se envolveram e que 

hoje estão dispostos a retomar essas atividades. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é mostrar através de um estudo 

de caso, a realidade atual das escolas do município de Estrela velha, estado do Rio 

Grande do Sul, em relação a quantas delas implantaram a horta escolar como 

instrumento para o ensino da educação ambiental e quantas continuam com o 

projeto. Além disso, este trabalho irá apontar os benefícios trazidos aos alunos, 

professores e comunidade escolar, durante o período em que foi realizado, fazendo 

com que as escolas percebam que a horta escolar é uma excelente alternativa para 

que o ensino da educação ambiental e sustentabilidade formam cidadãos 

conscientes e responsáveis com as questões socioambientais. 

Como observa Morgado e Santos (2008), a partir de uma perspectiva micro, a 

horta pode contribuir para o desenvolvimento de novas atitudes e valores, tendo em 

vista que: 
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A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 
possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 
Educação Ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 
contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 
estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado 
entre os agentes sociais envolvidos. (MORGADO; SANTOS, 2008, p. 9).  
 

Portanto, a construção da horta visa contribuir de forma direta na alimentação 

dos alunos, no desenvolvimento de habilidades e técnicas de manejo sustentável e 

sem agrotóxicos, na dinâmica das diversas áreas que podem ser trabalhadas em 

sala de aula, mas também para o desenvolvimento de projetos transformando-se em 

um espaço interdisciplinar e de inclusão social. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Possibilitar aos educandos uma reflexão e sensibilizar para a questão 

ambiental através de ações e praticas sustentáveis encadeadas a partir da 

construção da horta escolar proporcionando aos alunos um espaço de contato direto 

com o ambiente. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Desenvolver atividade de educação ambiental visando à sensibilização da 

realidade do meio ambiente no espaço escolar e comunitária através da experiência 

de implantação e manutenção de uma horta na escola; 

Possibilitar aos alunos experiências e práticas sustentáveis a partir da 

implantação e manutenção de uma horta no ambiente escolar de forma que possam 

transmitir aos seus pais; 

Interferir de maneira positiva na cultura alimentar e nutricional dos alunos; 

Contribuir no processo ensino-aprendizagem através de trabalhos e 

atividades interdisciplinares, percorrendo o currículo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E HORTA ESCOLAR, MEIO DE PROMOÇÃO DE 

MELHORIAS AO ENSINO, À SAÚDE E AO AMBIENTE 

 

A educação ambiental atualmente é um dos assuntos mais importantes e 

preocupantes a serem debatidos e absorvidos pelas crianças, explorar sua relação 

com a natureza e os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico. 

É aí que os projetos de horta escolar se inserem, eles aproximam os estudantes da 

realidade, fazendo com que as crianças criem hábitos sustentáveis e 

ecologicamente corretos. 

A questão ambiental vem sendo amplamente debatida e ganhando cada 
vez mais atenção em muitos e diferentes contextos sociais, assumindo 
crescente importância nas instâncias política, acadêmica e na mídia. A partir 
da revolução científica o homem passou a se relacionar com a natureza de 
forma dominadora. O modelo de desenvolvimento definido a partir da 
Revolução Industrial acarretou uma intensificação da destruição dos 
recursos naturais provocando reações e a organização de parcelas da 
sociedade em torno da preservação da natureza. A partir da década de 70 
do século XX os debates sobre a questão ambiental aumentaram, surgiram 
os movimentos ambientalistas, que compreendiam a problemática ambiental 
como uma crise que já atingia toda a civilização frente à degradação 
ambiental. Após a realização de vários encontros nacionais e internacionais, 
envolvendo instituições governamentais e não-governamentais, foi indicado 
nos documentos resultantes destes eventos que uma das estratégias 
utilizadas para conter o processo de destruição da natureza seria a 
educação. Através de uma nova dimensão – a Educação Ambiental – que 
surge como um processo educativo que conforma um conhecimento 
ambiental que se traduz em valores éticos. (OLIVEIRA, 2011, p. 7). 

 
Cabe destacar que estamos falando da Educação Ambiental Crítica cujo 

objetivo é “contribuir para uma mudança de valores e atitudes, contribuindo para a 

formação de um sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004, p.18 -19). 

A Educação Ambiental representa uma ferramenta fundamental para 

estabelecer uma ligação mais estreita entre o ser humano e a natureza. Uma 

transformação social de caráter urgente que busque conforme Sorrentino (2005), 

“[...] a superação das injustiças ambientais e sociais na humanidade”. 

A incorporação da Educação Ambiental nas escolas tem sido um processo 

exaustivo e ainda fragmentado; passando longe de seu objetivo interdisciplinar, tem 

sido apresentada segundo modelos e abordagem tradicionais e limitados, 
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desvinculando a sua complexidade e as inter-relações entre os variados campos de 

saber que a constitui.  

 

No Brasil a Educação Ambiental foi legalmente regulamentada pela Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA), estabelecida pela lei 9.795, de 27 
de abril de 1999, que define e estabelece seus princípios básicos, 
associando legalmente a Educação Ambiental aos sistemas de ensino 
(BRASIL, 1999). 
Um dos principais objetivos da Educação Ambiental consiste em contribuir 
para a compreensão da complexidade do ambiente em suas dimensões 
ecológicas, econômicas, sociais, culturais, políticas, éticas e tecnológicas, 
de maneira a sensibilizar a coletividade quanto à importância de sua 
organização e participação na defesa de todas as formas de vida. Pretende-
se, assim, incentivar a mobilização dos cidadãos a partir do reconhecimento 
das causas e das consequências dos impactos socioambientais que afligem 
o planeta, buscando satisfazer as necessidades fundamentais da 
humanidade ao mesmo tempo em que são respeitados os direitos das 
gerações futuras terem acesso a um ambiente saudável (EMBRAPA, 2011). 
 

De forma ampla, a Educação Ambiental busca também sensibilizar essa 

população para o contexto de crise relacionado ao meio ambiente em sua dimensão 

ecológica e social, para a sua conservação e sustentabilidade, como ressaltado no 

artigo 1° da Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999. 

Através da reorientação curricular proposta pelo MEC, por meio dos Temas 

Transversais a Educação Ambiental passou a fazer parte do currículo e a ser 

desenvolvida numa perspectiva transversal em sala de aula, buscando aproximar as 

realidades da escola, do aluno, da comunidade, das questões sociais, ambientais, 

culturais, econômicas, etc. Também, através da Lei n° 9.795/99, 2° art., a Educação 

Ambiental tornou-se um componente essencial e permanente do currículo para 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades de processo educativo, em caráter formal e não formal. 

Inserir a Educação Ambiental de forma interdisciplinar, sem vínculos com 

disciplinas específicas, é um grande desafio no cotidiano escolar, porém é 

necessário que as disciplinas dentro de seus contextos abordem a Educação 

Ambiental, levantem questões e soluções, desenvolvendo a capacidade de interação 

entre homem e ambiente. 

A necessidade de inserir atividades na escola que interliguem as disciplinas e 

que levem os educandos a uma análise reflexiva sobre as questões ambientais 

emerge no contexto atual através de um processo contínuo e dinâmico.  



14 

 

Nessa perspectiva de integração entre a Educação Ambiental, escola e 

interdisciplinaridade têm sido desenvolvidas hortas orgânicas na escola que, além de 

contextualizar as práticas ambientais e envolver conteúdos diversificados de 

diferentes disciplinas, promove a construção de competências e habilidades voltadas 

para a conservação do meio ambiente e sua sustentabilidade.  

 

Para Bianco; Rosa (2005, p.77),  

 

A presença de uma horta na escola pode significar a existência de um 
espaço onde o ensino e o exercício de algumas atividades auxiliariam a 
administração e a assimilação de conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais. 
 

O desenvolvimento de trabalhos realizados em horta escolar aborda temas 

como educação ambiental, e educação para a saúde através dos aspectos 

nutricional e alimentar. 

O desenvolvimento da horta escolar possibilita ao educando um melhor e 

mais proveitoso aprendizado, onde terá contato com a terra, com as plantas, com a 

água, diferenciação de formas, texturas, cheiro e da cor. Estimulando a inteligência, 

os sentidos e a interação com o meio ambiente, desenvolvendo também a 

consciência ambiental. 

Destaca-se ainda que a Educação Ambiental trás a questão de que há uma 

necessidade de se buscar a democratização da cultura, do acesso e permanência 

na escola bem como da melhora do nível cultural da população para compreender o 

que é ciência, os avanços científicos e tecnológicos e as possibilidades de solução 

para diversos problemas de nossa época conforme Loureiro (2004, p.89) compartilha 

da mesma idéia ao expressar que a Educação Ambiental deve possuir um conteúdo 

emancipatório, onde “as alterações da atividade humana, vinculadas ao fazer 

educativo possam conferir mudanças individuais e coletivas, locais e globais, 

estruturais e conjunturais, econômicas e culturais”. 

 

É necessário haver uma formulação nas práticas de políticas públicas de 
educação ambiental para que esta ocorra de maneira conjunta entre o 
âmbito educativo como entre ações de proteção, recuperação e melhoria 
socioambiental, fazendo com que cause na sociedade, um efeito 
impactante. (PIMENTA e RODRIGUES, 2011, p. 4). 
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Considerando esses fatores, a horta na escola, tornou-se uma alternativa 

para o ensino da educação ambiental e também de educação em saúde no âmbito 

educativo. 

“As atividades na horta é uma alternativa de unir o lúdico ao meio ambiente, 

fazendo com que desperte o interesse dos alunos, frente a esse tema. Há 

possibilidade de trabalhar com diferentes atividades envolvendo a horta escolar”. 

(MORGADO e SANTOS, 2008). 

A horta escolar é o espaço propício para que as crianças aprendam os 

benefícios de formas de cultivo mais saudáveis. Além disso, aprendem a se 

alimentar melhor, pois como se sabe, as crianças geralmente não gostam de comer 

verduras e legumes e o fato de cultivar o alimento que levarão para casa os estimula 

a comê-los, especialmente quando conhecem a origem dos vegetais e sabem que 

são cultivados sem a adição de insumos químicos. Aumentar o consumo de frutas, 

legumes e verduras tem sido uma das principais recomendações e um desafio para 

a saúde pública. Existem várias razões diferenciadas entre as populações, para não 

consumirem frutas, legumes e verduras, dentre as quais, preço, conveniência, sabor 

entre outras. 

 

Cada vez mais, instituições nacionais de saúde e agricultura, representantes 
da indústria e de organizações internacionais, incluindo a FAO, têm 
trabalhado para acessar esses obstáculos e discutir formas de promover o 
consumo de frutas, legumes e verduras ao redor do mundo (FAO, 2006; 
GOMES, 2007).[...] 
 

O espaço da horta escolar é caracterizado por Capra (idem) como um local 

capaz de religar as crianças aos fundamentos básicos da comida e ao mesmo tempo 

integra e enriquece todas as atividades escolares. As atividades na horta despertam 

para não depredar, mas para conservar o ambiente e a trilhar os caminhos para 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

2.2 EDUCANDO PARA SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE 

HORTAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Segundo Lang (2009), o termo sustentabilidade parece ter se constituído em 

um espaço de debates acirrados localizado no entrecruzamento entre o meio 

acadêmico, empresarial e governamental, tanto no Brasil como nas demais nações 
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do mundo. Esse clima de acirramento pode ser observado a partir da centralidade e 

importância assumida pelas questões socioambientais após a década de 1970, além 

da cobrança social endereçada principalmente por aqueles que se utilizam dos 

recursos naturais e do meio social para permanecerem e se perpetuarem nos 

mercados altamente competitivos. 

 

A responsabilidade ambiental a ser assumida pela sociedade desde a sua 
organização e compreensão dos impactos das ações passadas e presente 
refletirá na qualidade de vida das comunidades e dos ecossistemas onde 
estão inseridos. Quando o desenvolvimento de uma sociedade é construído 
a partir de práticas sustentáveis, pensando nas gerações presentes e 
futuras, os recursos não renováveis são utilizados de modo responsável, e, 
quando se busca superar as próprias desigualdades sociais, econômicas e 
políticas, teremos ações efetivas de uma cidadania planetária. Um modelo 
de cidadania além das escalas nacionais e que supõe o reconhecimento e a 
prática da planetariedade, isto é, que se trate o planeta como ser vivo e 
inteligente (GADOTTI, 2000, p.78, apud ZUBBEN, 2010).  
 

Para Gadotti (2002, p.23)  

 

A cidadania não pode ser concebida apenas ambientalmente, ao contrário, 
precisa ter foco na superação da desigualdade, na eliminação das 
sangrentas diferenças econômicas e na integração da diversidade cultural 
da humanidade. Assim, não podemos falar em cidadania planetária ou 
global sem que ocorram mudanças integrais que ultrapassem a esfera 
ambiental. Ainda segundo Gadotti (2008), o conceito “sustentabilidade” é 
um termo que associado ao desenvolvimento sofreu um grande desgaste, 
tornando-se para muitos uma associação incompatível, um absurdo lógico; 
porém, essa associação de conceitos vai além de um qualificativo 
econômico da preservação dos recursos e da viabilidade de um 
desenvolvimento sem agressão ao meio ambiente, refere-se ao próprio 
sentido do que somos, de onde viemos e para onde vamos, na qualidade de 
seres humanos. 
 

A escola é um processo onde os sujeitos terão a oportunidade de trabalhar 

em grupo, se socializar, aprender a lidar com a diversidade, conviver com as 

diferenças, bem como desenvolver habilidades dinâmicas no processo de 

aprendizagem. Dadas essas prerrogativas, considera-se que a construção de uma 

horta sustentável nesse espaço amplia as possibilidades e desenvolve condições 

favoráveis tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem, na medida em que 

aparece como um novo espaço para troca, desenvolvimento e compartilhamento de 

saberes, habilidades e competências. 

Através da potencialização de atividades desenvolvidas nesse ambiente, os 

alunos terão acesso a um novo caminho de saberes e descobertas no processo de 

aprendizagem. À medida que os saberes são construídos de formas variadas, 
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concomitantemente desenvolve-se nos alunos a capacidade de transformar sua 

própria realidade. A escola passa a ser assim um local de importância social 

significativa, contribuindo para a formação de cidadãos envolvidos com a melhoria 

da qualidade da vida planetária.  

A implantação de hortas no ambiente escolar é considerada um instrumento 

dinamizador capaz de inserir os sujeitos diretamente em um ambiente diverso e 

sustentável. 

As hortas escolares são espaços capazes de incentivar formas alternativas e 

sustentáveis que beneficiam diretamente a conservação do ambiente escolar. Na 

mesma medida as atividades desenvolvidas nesse espaço promovem a inserção da 

Educação Ambiental através do reconhecimento da importância do cuidado ao 

ambiente através da realização de atividades que promovem a reutilização, 

reciclagem, e manejo sustentável que, quando somados, podem conduzir a uma 

qualidade de vida mais saudável.  

 

De acordo com Serrano (2003, p. 13), 

 

A horta escolar é um elemento capaz de desenvolver temas relacionados à 
Educação Ambiental e consequentemente a sustentabilidade, pois além, de 
relacionar conceitos teóricos a práticos, auxiliando o processo de ensino e 
aprendizagem, ela se constitui como uma estratégia capaz de 
desenvolvimento dos conteúdos interdisciplinar, distribuídos em assuntos 
trabalhados por temas transversais.  
 

Segundo Capra (2003, p.14),  

 
A educação para uma vida sustentável é uma pedagogia que facilita o 
entendimento das múltiplas relações entre atitudes humanas e seus 
impactos e também entre as disciplinas que compõem o currículo, pois 
ensina os princípios básicos da ecologia tendo como base a experiência dos 
sujeitos.   

 

É através do ambiente escolar que as futuras gerações serão construídas, é a 

partir desse ambiente que esperamos nascer uma sociedade sustentável, por isso 

as iniciativas devem ser incorporadas nesse espaço através da construção da 

conscientização ambiental e responsabilidade social, sendo a horta um ambiente 

propício para o desenvolvimento dessas competências e habilidades. 

A implantação de hortas, de acordo com Barbosa (2008), viabiliza ações 

importantes como debates, estudos, atividades sobre as questões ambientais, 
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alimentares e nutricionais, além de pesquisas diversas; proporciona um trabalho 

pedagógico dinâmico, participativo, prazeroso, inter e transdisciplinar, promovendo 

descobertas e múltiplas. Esse envolvimento permite a expansão do pensamento 

crítico no educando, influenciando em sua forma de agir frente às questões 

socioambientais, além de reorientar o processo de aprendizagem e permitir uma 

visão complexa dos sistemas ecológicos. 

Para Krasilchik (2004) “[...] as aulas práticas se constituem a partir do 

momento em que permitem aos alunos ter contato direto com os fenômenos”. Ainda 

nesse ínterim Barreto Filho ressalta que as aulas práticas surgem como: 

 

[...] modalidades de procedimentos que objetivam conseguir informações, 
como nos casos da observação ambiental [...] do dialogar com os colegas e 
professor, e ainda desenvolvidas de forma que se complementem e possam 
contribuir com o aluno, no sentido de chegar a internalização do 
conhecimento formal. (BARRETO FILHO, 2001, p. 13). 

 

2.3 HORTA ESCOLAR- UMA ALTERNATIVA PARA SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DA VIDA HUMANA 

 

Atualmente a população passa por uma carência na aquisição de produtos 

alimentícios saudáveis, tendo em vista o grande uso de agrotóxicos e produtos 

químicos. As propriedades rurais que antigamente produziam seus próprios 

alimentos estão migrando para a cidade e procurando o que antes era produzido por 

si, no comercio urbano. Isso tem acarretado o inchaço populacional das cidades e o 

aumento na procura de produtos alimentícios sem procedência ou de má qualidade, 

prejudicando assim a própria saúde. 

 

Uma importante questão a ser considerada é a capacidade dos governos 
em administrar o crescimento urbano de modo a encontrar meios de 
fornecer alimentos, moradia e serviços básicos à população buscando 
garantir a qualidade de vida. A segurança alimentar nos grandes centros 
depende de fatores como disponibilidade, acesso e qualidade dos alimentos 
oriundos das áreas urbana e rural (DRESCHER et al., 2001, p.1-2) 

 
 

Conforme estudos do CONSEA (2004), a segurança alimentar e nutricional 

tem sido compreendida como a garantia do direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares 
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promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, 

econômica e ambientalmente sustentáveis. 

Essas práticas alimentares são fortalecidas pelas escolas na distribuição e 

incentivo da alimentação escolar, através de cardápios bem elaborados e 

fornecimento de alimentos saudáveis, muitas vezes oriundos da própria agricultura 

familiar. Segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conhecido como 

Merenda Escolar, tem incentivado a boa alimentação das crianças nas escolas 

através da transferência de recursos financeiros do Governo Federal, em caráter 

suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios, para a aquisição de 

gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. O PNAE teve sua origem na 

década de 1940. Mas foi em 1988, com a promulgação da nova Constituição 

Federal, que o direito à alimentação escolar para todos os alunos do Ensino 

Fundamental foi assegurado. O FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da 

Educação, é o responsável pela normatização, assistência financeira, coordenação, 

acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução 

do programa. 

O objetivo do PNAE vai além de prevenir e tratar a desnutrição; o programa 

prima pela qualidade da alimentação escolar, incentiva à produção no meio rural e, 

consequentemente, tem o intuito de diminuir o êxodo rural e melhorar as condições 

de vida das famílias que produzem para abastecer e contemplar o programa.  

O programa é um conjunto de ações formativas, de prática contínua e 

permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que objetiva incorporar 

o tema alimentação e nutrição no contexto escolar, estimulando a prática e escolhas 

alimentares saudáveis, reconhecendo a escola como um espaço propício à 

formação de hábitos saudáveis e à construção da cidadania, considerando que o 

ambiente escolar pode e deve ter a função pedagógica, devendo estar inserida no 

contexto curricular. 

Outro esclarecimento está relacionado à qualidade da alimentação por que 
se prima atualmente, pois programas que contemplem a segurança 
alimentar não a direcionam somente à subnutrição, mas ao sobrepeso e à 
obesidade, ao acesso a essa alimentação periodicamente, em quantidade 
suficiente, enfim, não se admite julgar as iniciativas governamentais em 
conjunto, apenas por um viés. (LAMEIRA, AZEREDO, 2014, p. 70). 
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A implantação da horta escolar é uma forma de resgatar o direito a uma 

alimentação saudável e de qualidade, baseada nas necessidades nutricionais diárias 

dos estudantes. 

No caso específico das hortas implantadas no contexto escolar, é possível 

destacar que essas podem contribuir sistematicamente com a segurança alimentar 

no contexto da educação alimentar e ambiental. Assim, as hortas se constituem 

espaços de aprendizado dos alunos, tornando o ambiente escolar mais agradável 

com a transformação de áreas não ocupadas ou mal planejadas em espaços verdes.  

 

A implantação e condução comunitária das hortas escolares permite a 
reflexão da comunidade escolar sobre questões ambientais, qualidade 
nutricional, saúde, qualidade de vida e contato das crianças com as 
relações ecológicas no meio natural da própria escola. (MUNIZ; 
CARVALHO, 2007, p.294). 
 

É notório que o desenvolvimento de atividades desenvolvidas na escola e 

principalmente na horta escolar contribui diretamente para utilização de meios 

sustentáveis que posteriormente refletirá em uma dieta mais saudável.  

 

Para Muniz e Carvalho (2007, p.294),  

 

As hortas se constituem num instrumento pedagógico que possibilita o 
aumento do consumo de frutas e hortaliças, a construção de hábitos 
alimentares saudáveis, o resgate dos hábitos regionais e locais e a redução 
dos custos referentes à merenda escolar. 
 

A construção de uma consciência voltada à melhoria da qualidade de vida 

inserida no espaço escola reflete diretamente em ume estilo de vida mais saudável e 

menos impactante sobre o ambiente, ao mesmo tempo em que integra os cuidados 

com a saúde e a natureza. Segundo Capra (2003), a horta reestabelece a conexão 

das crianças com os fundamentos da alimentação – na verdade, com os próprios 

fundamentos da vida – ao mesmo tempo em que integra e tornam mais 

interessantes praticamente todas as atividades que acontecem na escola.  

A grande ênfase feita por Consea (2004), é de que todos devem ter o direito 

de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e 

que seja social, econômica e ambientalmente sustentáveis.  
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Através das técnicas utilizadas na horta os alunos compreendem o perigo da 

utilização de agrotóxicos, de adubos químicos e outros produtos que levem a 

degradação do solo, das águas e fixação de resquícios de tais elementos químicos 

nos vegetais. De acordo com Ruscheinsky (2002), “é importante conferir a 

agricultura um caráter mais autossustentável e menos agressivo a natureza como 

atualmente é a agricultura convencional”. 

 

Muitos benefícios podem ser alcançados através de um projeto como a 
horta escolar, com o desenvolvimento da capacidade de compreensão da 
agricultura familiar, desenvolvimento de técnicas de cultivo relacionadas ao 
desenvolvimento sustentável, conservação e cuidado ao meio ambiente, 
trabalho em equipe, cooperação e respeito, senso de responsabilidade e 
principalmente a uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos. (PIMENTA 
e RODRIGUES, 2011, p.9). 

 

A necessidade a mudança dos hábitos alimentares das crianças é 

apresentada por Levy et al. (2009, p. 11) quando afirma que: “se os alunos não 

modificarem os seus hábitos alimentares inadequados na infância e na adolescência 

poderá ter possivelmente fatores de risco para doenças crônicas na fase adulta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste tópico aborda-se o local da pesquisa, tipo de pesquisa, população e 

amostra, descrição dos instrumentos de coleta de dados. 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA  

 

A pesquisa sobre horta escolar foi realizada nas escolas municipais existentes 

no município de Estrela velha, localizado na microrregião de Santa Cruz do Sul, 

distante de 267 km da capital do estado do Rio Grande do Sul, com área territorial 

de 281,7 km² e sua população é de 3.743 habitantes (estimativa), município 

essencialmente agrícola, tendo 905 propriedades rurais. Em Estrela Velha, existem 

01 escolas públicas de educação infantil, 04 escolas publicas de ensino fundamental 

e 01 escola pública de ensino médio. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa de campo de caráter 

exploratório, na Secretaria Municipal de Educação, através de questionário enviado 

a coordenação pedagógica, com a finalidade de registrar as atividades pedagógicas 

relacionadas à educação ambiental e alimentar que estavam sendo desenvolvidas 

nas escolas, ou que tivesse sido desenvolvido anteriormente relacionadas às ações 

em educação utilizando a horta como tema central. Buscando identificar como foi a 

reação nas escolas quando lançaram a proposta do projeto horta escolar, quais os 

problemas e resultados encontrados para desenvolvimento do mesmo e o que 

precisa ser feito para retoma-los. Paralelamente, foram realizadas observações nos 

relatórios e registros fotográficos, arquivados na Secretaria Municipal de Educação, 

dos projetos escolares realizados no ano de 2013, com 04 escolas municipais 

existentes na época, sendo 03 escolas rurais e 01 escola urbana, todas do ensino 

fundamental.  

No segundo momento foi enviado às unidades educativas questionário de 

respostas livres para os professores e alunos das 03 escolas existentes atualmente, 

01 escola municipal da área rural de ensino fundamental e educação infantil, 01 

escola municipal urbana de ensino fundamental e 01 escola urbana de educação 
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infantil, onde procurei buscar e identificar os fatores responsáveis pela não 

continuidade do projeto sobre hortas escolares desenvolvido no ano de 2013. 

Procurou-se nesse momento levantar as problemáticas que cada escola 

apresentava em relação à construção, implantação e manutenção das hortas 

escolares, onde através desta pesquisa eu possa sensibilizar a escola em geral para 

a importância de novas atitudes e posturas para reaver, resgatar e consolidar o que 

a escola já estava trabalhando mesmo de forma temporária nos projetos hortas 

escolares, demonstrando que seja trabalhado a sustentabilidade no espaço escolar 

através da mobilização de todos (alunos, funcionários, professores e comunidade) 

na construção e manutenção de uma horta escolar, dentre as inúmeras ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação, com o intuito de aliar a 

alimentação escolar ao currículo, as práticas pedagógicas, a sustentabilidade, aos 

hábitos alimentares saudáveis e a educação ambiental. Além de resgatar o cultivo 

natural e caseiro, pois apesar da grande maioria das famílias e comunidade escolar 

serem rurais, muitas vezes, torna-se mais prático e cômodo comprar estes produtos 

ao invés de cultivá-los. Este resgate vem agregado de valores que tem como foco a 

educação ambiental, sustentabilidade e a formação do cidadão. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Dentre as quatro escolas públicas do município de Estrela Velha, três escolas 

foram contatadas para a realização desta pesquisa. Essas escolas no ano de 2013 e 

por um determinado período realizaram a experiência da construção e vivência de 

uma horta escolar com os alunos. 

Atualmente as escolas funcionam dentro de uma perspectiva de Pedagogia 

de Projeto, previamente elaborados pelos professores, supervisoras e diretores 

numa visão interdisciplinar buscando envolver os educandos na participação 

democrática dentro de um ambiente sócio crítico. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Rodrigues Leitão, 

localizada na zona urbana do município funciona em dois turnos assim distribuídos: 

Turno matutino, ensino fundamental 6º ano ao 9º ano; no turno vespertino comporta 

o ensino fundamental com turmas do 1º ano ao 5º ano.  

Atualmente a escola contempla 252 (duzentos e cinquenta e dois) alunos da 

área urbana e rural. 
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A Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil 25 de Julho, 

localizada na zona rural do município, também funciona em dois turnos conforme 

descrito: Turno matutino, ensino fundamental do 1º ano ao 6º ano; no turno 

vespertino comporta a educação infantil, com alunos de 4 e 5 anos. 

Atualmente a escola contempla 87 (oitenta e sete) alunos todos da área rural. 

A Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI Vó Alzira, localizada na área 

urbana, trabalha integral com alunos de 2 a 4 anos e parcial com alunos de 5 anos. 

Atualmente a escola contempla 83 (oitenta e três) alunos da área rural e 

urbana. 

 

3.4 DESCRIÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Para a coleta dos dados quanto aos procedimentos técnicos utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica, que tem por 

objetivo explicar o problema a partir de referenciais teóricos já publicados, como 

livros, monografias, artigos científicos, revistas e jornais, que possibilita maior 

conhecimento a análise das contribuições culturais ou científicas existente sobre os 

temas educação ambiental relacionado com a horta escolar, principalmente na sua 

inserção no âmbito escolar. O estudo da situação atual das escolas do município de 

Estrela Velha em relação à inserção do projeto da horta escolar foi realizado através 

de visitas e questionários com professores e alunos das escolas e registros 

fotográficos. 

O período de coleta de dados ocorreu de abril de 2016 a julho de 2016. Após 

a coleta e seleção das informações, os dados foram tratados e analisados para que 

fosse explicitada a situação atual das escolas deste município em relação a este 

projeto e qual a importância trazida por ele à escola. 

A observação foi um dos instrumentos utilizados que mais forneceu detalhes, 

devido a gama de possibilidades diferentes de ver os sujeitos em situações 

diversificadas, com a utilização também de registro fotográfico dos projetos 

desenvolvidos anteriormente. Como também as fotografias produzidas ao longo da 

pesquisa como ferramenta utilizada para registrar a situação atual de como está hoje 

à viabilidade dos espaços das escolas para retomar o projeto.  

Os questionários foram outro instrumento de importância vital para condução 

do estudo. Foi composto de perguntas e aplicado tanto com os educandos que 
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atuaram diretamente e contribuíram para a construção do projeto anteriormente, 

quanto com aqueles beneficiados indiretamente com a iniciativa; além dos alunos, 

que também responderam aos questionários. 

A análise das respostas produzidas buscou dar ênfase à importância da horta 

escolar para os alunos e para a escola como um todo. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

4.1 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO “HORTAS ESCOLARES”  

 

A partir do projeto “Hortas Escolares” (Anexo A) desenvolvido no ano de 2013 

através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria 

Municipal da Agricultura, Fomento Econômico e Meio Ambiente e Secretaria 

Municipal de Obras, com o propósito de implantar nas escolas municipais do 

município de Estrela Velha, primeiramente buscou-se observar e mostrar, Quadro 1 

quantas escolas aderiram ao projeto, localização das escolas, público-alvo e 

situação atual das hortas escolares. 

 

Quadro 1- Escolas Municipais que aderiram ao projeto “Hortas Escolares” no ano de 
2013: 

 

Escolas Municipais  A- EMEF Rui 

Barbosa 

B- EMEF 

Getúlio 

Vargas 

C- EMEF 

Álvaro R. 

Leitão 

D- EMEF e 

Educ. Infantil 25 

de Julho 

Nº de alunos 05 09 314 53 

Público-alvo 1ª a 4ª série 2ª a 5ª série 8ª série 5ª série 

Localização Rural Rural Urbana Rural 

Situação atual da 

horta escolar 

Inativa Inativa Inativa Ativa 

 
 

Conforme relatórios dos projetos elaborados pelas escolas e registros 

fotográficos, da implantação da horta escolar, verificou-se que:  

 

4.1.1 Escola A 

 

A escola A localizada na área rural realizou os trabalhos com a horta escolar 

no ano de 2013, com todos os alunos da 1ª a 4ª série, onde para a implantação do 

projeto a terra foi preparada pelos pais dos alunos no início do ano, a Secretaria 

Municipal da Agricultura fornecia as mudas de hortaliças produzidas no horto 
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municipal, e o plantio e cuidados das verduras cultivadas foram feito pelos alunos, 

professores e funcionária da escola (Figura 1). 

 

Figura 1: Alunos semeando e regando as sementes. 

 

 

 

Fonte: SME, 2013. 

 

Conforme registros fotográficos obtiveram ótima produção, onde utilizaram da 

produção para incremento na merenda dos alunos, o excedente foi dividido entre as 

famílias escolares envolvidas, despertando o hábito de comer verduras e alertar para 

a importância de se ter uma alimentação saudável. 

Atualmente a horta escolar encontra-se inativa tendo em vista a nucleação de 

escolas do interior sendo esta fechada.  

 

4.1.2 Escola B 

 

A escola B localizada na área rural, também desenvolveu o projeto durante 

todo o ano letivo do ano de 2013, envolvendo alunos de 2ª a 5ª séries, realizando 

várias atividades, desde a preparação dos canteiros, plantio de mudas de hortaliças 

recebidas do viveiro municipal, Figura 2, limpeza e cuidados com a horta, colheita 

das hortaliças para merenda escolar, histórias e produções textuais e palestra com a 

nutricionista da Secretaria Municipal da Educação sobre alimentação saudável, etc. 
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Figura 2: A escola recebendo as mudas de hortaliças produzidas no horto municipal, 
para serem transplantadas na horta escolar. 
 

 

 

Fonte: SME, 2013. 

 

Com base no relatório, a implantação do projeto foi de grande valia, pois além 

de trabalhar com os alunos o quão é importante manter uma alimentação saudável e 

nutritiva, realização de atividades práticas na horta, e o hábito de consumir a salada 

na merenda. 

Também proporcionou motivação dos alunos em levar o trabalho escolar da 

implantação da horta para pratica em suas casas. 

Atualmente a horta escolar foi inativada tendo em vista a nucleação de 

escolas do interior sendo esta fechada.  

 

4.1.3 Escola C 

 

A escola C localizada na área urbana do município, a qual atende alunos da 

área urbana e rural devido à nucleação de escolas do interior, trabalha em dois 

turnos desde a 1ª série ao 9ª ano, desenvolveu o projeto entre os alunos da 8ª série, 

professores e funcionários da escola. 

Dentre as várias atividades envolvendo os alunos foram responsáveis pela 

preparação dos canteiros, plantio das mudas, limpeza, colheita e aproveitamento 

das hortaliças na merenda escolar proporcionando hábitos de uma alimentação 

saudável e orgânica. 
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Conforme registros fotográficos demonstrou o trabalho em equipe para 

preparação dos canteiros com ferramentas adequadas (figura 3), o plantio das 

mudas de forma organizada e a horta produzindo alimentos de qualidade, as 

verduras colhidas pela merendeira, Figura 4 e a merenda escolar saudável e 

nutritiva. 

 

Figura 3: Preparação e adubação dos canteiros para plantio das mudas. 

 

 

 

Fonte: SME, 2013. 

 

Figura 4: Horta produzindo alimentos saudáveis, sendo colhidos pelos alunos e 
professor. 
 

 
 

Fonte: SME, 2013. 
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Muitos alunos que estudavam nas escolas A, B, hoje estudam nesta escola, 

devido à nucleação e o fechamento daquelas escolas, sendo esta a única de ensino 

fundamental desde o 1ª ao 9ª ano existente em nosso município na área urbana, 

onde atualmente a horta escolar encontra desativada. 

 

4.1.4 Escola D 

 

A escola D, localizada também na área rural do município, atende em dois 

turnos, manhã e tarde, alunos da educação infantil Pré-A e Pré-B e ensino 

fundamental de 1ª a 5ª séries. Desenvolveu o projeto “Hortas Escolares” com os 

alunos da 5ª série, professores, diretora e funcionárias da escola. 

Durante o ano todo, a escola recebeu mudas e sementes de verduras e 

hortaliça diretamente do Viveiro Municipal, onde os alunos, professores, pais e 

funcionários, trabalharam juntos para construção da horta e preparo dos canteiros, 

plantio, cuidados, irrigação, limpeza até a colheita, além da construção de uma 

composteira, que contribui para adubação orgânica e desenvolvimento das 

hortaliças. 

Teve acompanhamento da nutricionista da Secretaria Municipal da Educação 

que orientava na utilização dos produtos colhidos, e utilizados para incrementar a 

merenda escolar dos alunos (Figura 5). 

 

Figura 5: Alunos consumindo hortaliças da horta escolar.  

 

 

Fonte: SME, 2013. 
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Com o projeto foram desenvolvidas várias atividades práticas e pedagógicas, 

como a confecção de jogo de memória, confecção de cartaz com os alunos sobre o 

que cultivavam na horta, cruzadinhas, pirâmide alimentar e produção de textos. 

Identificou-se a importância do projeto, o qual promoveu uma integração entre 

os alunos, professores e funcionários, possibilitando ter um contato mais próximo 

das hortaliças e verduras cultivadas sem o uso de agrotóxicos e estimulando o 

hábito de consumo e o cultivo de produtos ecológicos além da escola, tornando uma 

sociedade mais consciente. 

Por esta ser a única escola municipal de educação infantil e ensino 

fundamental que restou na área rural, do município, com a visita realizada na mesma 

atualmente a horta escolar encontra-se ativa por conta de uma funcionária da 

escola, onde da continuidade na manutenção da horta escolar. 

 

4.1.5 Secretaria Municipal de Educação 

 

Através do questionário enviado a SME, para Coordenadora Pedagógica 

Municipal (Apêndice A), identificou-se partir de suas respostas que o projeto “Horta 

Escolar” sempre foi bem acolhido pelas escolas, obtendo muitos resultados 

positivos, como alimentação orgânica saudável, a produção das hortaliças por parte 

dos alunos o que dá o desejo de experimentar novos sabores, também a 

participação dos pais em mutirão para adubação e organização da horta, troca de 

saberes entre a comunidade escolar, os conteúdos curriculares trabalhados de 

forma interdisciplinar.  

Em relação aos problemas que surgiram no decorrer do projeto, a 

coordenadora salienta as intempéries do tempo, as pragas, como formiga, inços, a 

resistência de professores e alunos em dar continuidade. 

Ressaltando que das três escolas municipais que existem hoje no município, 

uma está com a horta ativa que é a escola D, a outra (Escola C) a horta está 

desativada, por falta de iniciativa e decisão da escola em implantar uma horta ou 

uma estufa, e a outra escola não possui projeto de horta escolar, por se tratar de 

uma escola municipal de educação infantil nova construída em 2013, a qual 

atualmente começou a trabalhar com uma horta suspensa de pequeno porte com 

apenas uma turma de alunos. 
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Destacando que o questionário sobre a situação do projeto “Hortas Escolares” 

fez repensar e refletir que as mudanças estão em nossas ações e que precisamos 

agir para que este seja revitalizado na escola. 

 

4.2 PROBLEMAS NA CONTINUIDADE DA HORTA ESCOLAR 

 

Com base no que já foi visto no primeiro momento da pesquisa, no segundo 

momento foi enviado questionários de respostas livres para os professores e alunos 

das 03 escolas existentes atualmente, 01 escola municipal urbana de ensino 

fundamental (Escola C), 01 escola municipal da área rural de ensino fundamental e 

educação infantil (Escola D), e 01 escola municipal urbana de educação infantil, 

onde procurei buscar e identificar os fatores responsáveis pela não continuidade do 

projeto sobre hortas escolares desenvolvido no ano de 2013, como também saber 

se há interesse em retomá-los. 

 

4.2.1 Situação Atual da Horta Escolar na Escola C 

 

A escola C encontra-se com a horta escolar desativada, por meio dos 

questionários (Apêndice B), foi identificado através das respostas dos educadores a 

não continuidade do projeto devido à falta de profissional técnico que oriente e 

ajude, falta de tempo e horário inverso, para desenvolver as atividades necessárias 

para o bom andamento do projeto e maior comprometimento por todos os 

envolvidos. 

Na visão dos educadores ficou claro a importância da retomada desse 

projeto, para desenvolver um trabalho cooperativo, onde os alunos possam ter 

contato com o meio ambiente visando à sustentabilidade da horta, de renda familiar, 

da valorização e conscientização da importância de se ter uma alimentação 

saudável, sem falar na economia e na diversidade na merenda escolar. 

Dos seis alunos questionados nesta escola (Apêndice C), da 7ª, 8ª e 9ª ano, 

04 são da área rural e 02 da área urbana, todos acham importante a implantação de 

um projeto de horta na escola e todos teriam interesse em participar. Observa-se 

que como nosso município é essencialmente agrícola onde todos afirmam ter uma 

horta em suas casas, todos conhecem e consome algum tipo de hortaliças.  
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4.2.2 Situação Atual da Horta Escolar na Escola D 

 

A Escola D como se trata de uma escola totalmente rural, deu continuidade 

com a horta escolar ativa na produção de alimentos, projeto o qual sempre foi bem 

aceito e com boa produção e que através deste trabalho os alunos começam ainda 

pequenos valorizar a importância de comer hortaliças. 

Relatando que falta mais apoio das secretarias municipais e revitalização do 

projeto para não se tornar um problema que possa comprometer com a continuidade 

das atividades da horta escolar. 

Dos três alunos questionados (Apêndice D) nesta escola, da 1ª, 3ª e 5ª série, 

todos são da área rural, todos acham importante o projeto de horta na escola e 

todos acham interessante participar. Todos conhecem e consome algum tipo de 

hortaliça, já um afirma que não possui horta na sua casa. 

 

4.2.3 Situação Atual da Horta Escolar na EMEI 

 

A escola municipal de educação infantil, através das respostas do 

questionário (Apêndice E) os professores, direção e funcionários, acreditam que é 

uma ótima ideia a implantação de uma horta escolar na escola, pois desde cedo as 

crianças aprendem a gostar e cuidar das plantas, conhecer como elas se 

desenvolvem e aprender a consumir. 

 Para colocar esta proposta em prática entende que é necessário o apoio das 

secretarias municipais envolvidas, Emater, comunidade escolar, pois veem como 

uma proposta positiva para ser colocada em prática por todos os envolvidos na 

escola podendo produzir o alimento escolar saudável, vivenciando o plantio e a 

colheita, onde os alunos consumirão mais as hortaliças, pois sabem que foram eles 

que plantaram, além de criarem o gosto de lidar com a terra. 

 

4.3 REVITALIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA RETOMADA DO PROJETO 

“HORTAS ESCOLARES” 

 

No propósito da realização desta pesquisa, organizei através da Secretaria de 

Agricultura uma viagem com professores e alunos das escolas municipais envolvidas 

na pesquisa, para visitar a “Expoagro Afubra”, maior feira voltada à Agricultura 
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Familiar do Brasil, com o objetivo de conhecer os diversos tipos de hortas orgânicas 

existentes buscando mais conhecimentos sobre a construção e tecnologia utilizada 

para manutenção das mesmas como visto nas Figuras 6 e 7. 

 

Figura 6: Alunos visitando a Expoagro Afubra, conhecendo a horta tipo estufa. 

 

 

 

Fonte: Escola C, 2016. 

 

Figura 7: Alunos e professores conhecendo a horta com cobertura de sombrite. 

 

 

 

Fonte: Escola C, 2016. 
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Para a elaboração de um projeto contínuo como a horta - foco dessa pesquisa 

- que visa integrar todas as escolas municipais e trabalhar diariamente as questões 

relacionadas horta escolar, sustentabilidade, segurança alimentar e nutricional, 

dentro e fora desse espaço, se faz necessário alicerçar as práticas e competências 

voltadas para a educação ambiental dentro do espaço escolar. Sendo assim, 

inicialmente será marcada pela sensibilização do sujeito, onde os educandos 

possam ser os agentes desse processo reflexivo. Onde a sensibilização dos alunos 

mobilizará seus familiares, amigos, funcionários, comunidade escolar para fazer 

parte dessa nova construção e inserir posturas não vistas anteriormente, como por 

exemplo: separação do lixo orgânico na cozinha da escola para construção de 

composteiras orgânicas, armazenagem da água da chuva, através de cisternas para 

irrigação da horta e reutilização da água, destinação correta para o óleo de cozinha 

tanto na escola quanto de suas residências, reutilização de materiais para 

construção de objetos decorativos e ornamentais para a escola, etc. Essa etapa 

busca despertar a atenção para uma Educação Ambiental de forma não impositiva, 

mas a partir de iniciativas próprias e prazerosas que influencie também na escolha 

entre as soluções possíveis e práticas no cotidiano das pessoas.  

Esse processo de reflexão e sensibilização se faz necessário para integrar 

conhecimentos e despertar o interesse e o comprometimento dos alunos, além de 

prepará-los para um dos passos mais importantes desse trabalho: a revitalização e a 

transformação do espaço físico da escola, para a implantação da horta sustentável. 

Para o processo de revitalização e implantação da horta escolar, sugiro 

organizar em cada escola as turmas através de revezamento diário para preparar o 

local de implantação da horta. Alguns pais e familiares dos alunos integrantes do 

projeto também se envolverão na preparação da área, assim como membros da 

comunidade escolar e parcerias com outros órgãos públicos e privados do município, 

através de um planejamento conjunto, desenvolvimento, execução, cobrança dos 

resultados e continuidade do projeto. 

Reaproveitamento totalmente o local, podendo também utilizar garrafas 

plásticas, para construção de canteiros suspensos onde o espaço for pequeno.  

As mudas devem ser produzidas na escola com o envolvimento dos alunos, 

será muito gratificante vivenciar o processo de germinação até ela estar pronta para 

ser transplantada para o canteiro.  
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Tendo em vista novas posturas e atitudes a escola poderá passar a reutilizar 

os restos de determinados alimentos para a adubagem da horta. A irrigação do local, 

por sua vez buscará reaproveitar a água da chuva através um sistema de coleta e 

armazenamento em cisternas.  

As etapas de acompanhamento poderão ser realizadas quinzenalmente 

durante todo o ano. Para o processo de manutenção da horta serão selecionados 

alguns alunos que dentro desse período se revezam no cuidado do espaço de modo 

a, possibilitar a conservação de toda a área. 

Os professores também deverão participar do processo de acompanhamento, 

buscando incentivar e auxiliar os alunos no engajamento das atividades, permitindo 

também a integração de conhecimentos teóricos de suas aulas com a prática 

vivenciada na horta escolar, permeando também a relação entre homem e natureza 

durante esse processo.  

Durante essa etapa serão realizadas as colheitas, plantação de novas 

sementes arrecadadas pelos alunos, adubação do solo, a limpeza semanal, a 

retirada de plantas daninhas e o controle de pragas, buscando manter a vitalidade 

da horta e condições favoráveis para o seu desenvolvimento. 

As hortaliças e verduras colhidas serão utilizadas diretamente na alimentação 

dos alunos, reduzindo alguns custos para a escola, mantendo assim uma 

alimentação saudável no cardápio escolar. As verduras colhidas serão um dos 

primeiros passos para incentivar a agricultura sustentável. 

O desejo ao realizar esta pesquisa foi de tornar todas as escolas do município 

em um efetivo espaço de desenvolvimento, aprendizagem e formação de pessoas 

mais qualificadas para a vida em sociedade e mais responsáveis pelas questões 

ambientais, garantindo assim, o desenvolvimento sustentável. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando a temática abordada e análise do contexto das escolas do 

município de Estrela Velha, foi possível concluir que a Educação Ambiental está 

presente na estrutura curricular das instituições de ensino avaliadas. No entanto 

durante a execução dessa pesquisa as hortas escolares das instituições contatadas 

estavam inativas, com exceção de uma, que ainda funciona parcialmente devido o 

trabalho de uma única pessoa. 

 Fica evidente que falta interesse da parte dos gestores municipais em 

proporcionar a área da educação, atividades lúdicas, principalmente ao se tratar de 

educação ambiental, mas que esta ideia não esteja somente relacionada a jogos, 

mas sim ao lado do aprender se divertindo, a prática de atividades onde o aluno 

desenvolva a capacidade de criar, de se relacionar melhor com as outras pessoas e 

assimilar o conhecimento teórico nas atividades práticas com mais facilidade. E 

também há desinteresse dos gestores escolares, tanto nas escolas rurais como nas 

urbanas, de professores e até da própria comunidade envolvida com a escola em 

cobrar à implantação de projetos pedagógicos participativos e permanentes, cuja 

importância já ficou provada com tantos argumentos positivos em relação ao projeto 

da horta escolar. 

No entanto, principalmente na educação fundamental, alguns obstáculos 

ainda precisam ser vencidos para se consolidar as experiências interdisciplinares, 

como a horta requer, cito entre eles: horários letivos sobrecarregados; grade 

curricular organizada de forma disciplinar; enfrentar em sala de aula os problemas 

locais, sempre considerando que estes envolvendo aspectos indissociáveis 

(históricas, sociais, ambientais, econômicas e éticas) no estudo de sua 

complexidade, buscando desenvolver nos alunos uma postura crítica e reflexiva; 

incentivo por parte dos supervisores escolares de discussões e planos de trabalhos 

em grupo (professores de todas as disciplinas), uma vez que não há continuidade 

em ações isoladas; falta de hábito dos professores de exercitarem a prática de aulas 

ministradas no exterior das salas de aula. 

 Em contato com professores dessas escolas percebeu-se que apesar das 

dificuldades enfrentadas, a grande maioria apresentou interesse, motivação, 

preparação e disposição para retomarem e desenvolverem os conteúdos e as 

atividades propostas sobre educação ambiental, através da criação do projeto da 
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horta escolar, para a complementação da didática teórica. Diante da realidade das 

escolas deste município, fica claro que a inserção de um projeto como este precisa 

do envolvimento e participação de várias pessoas, desde os gestores municipais, 

escolares, professores, alunos, pais de alunos, parcerias e a comunidade onde a 

escola pertence.  

No que se refere à educação para a cidadania e a responsabilidade com o 

meio ambiente, damos voz a Loureiro (2009, p.58): 

 

Cabe a Educação Ambiental gerar um sentido de responsabilidade social e 
planetária que considere o lugar ocupado pelos diferentes grupos sociais, a 
desigualdade no acesso e uso de bens materiais e nos efeitos desse 
processo, as diferentes culturas e modos de entender a ameaça à vida no 
planeta, problematizando as ideologias e interesses existentes por trás dos 
múltiplos modelos de sociedades sustentáveis que buscam se afirmar no 
debate ambientalista. Fazemos a nossa história em comunhão com o 
planeta, mas fazemos em certas condições e no âmbito de uma 
determinada organização social, e somente podemos nos modificar e a tais 
condições reconhecendo e agindo nas diferentes esferas da vida, e 
entendendo a educação não como único meio para a transformação, mas 
como um dos meios sem o qual não há mudança. 
 

Assim é importante que as escolas percebam que a educação ambiental 

desempenha uma função essencial na construção da sustentabilidade e que cada 

vez mais seu papel deve ser de buscar uma educação ambiental critica, que forme 

sujeitos sociais emancipados, ou sujeitos ecológicos, formados por uma mudança de 

valores e atitudes, para que assim se tornem indivíduos e capazes de identificar as 

problemáticas ambientais, percebendo a realidade e tendo uma melhor visão do 

mundo em que ele vive, para que assim ele possa cuidar melhor dele, segundo a 

concepção que Paulo Freire defende em suas obras. 
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Introdução: 
 

Dentre as inúmeras ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal da 

Educação, destaca-se a alimentação escolar, que inclui a seleção e compra de 

alimentos, elaboração e acompanhamentos dos cardápios nas escolas, capacitação 

e fornecimento de orientações às cozinheiras quanto aos cuidados higiênico-

sanitários e quanto à qualidade nutricional e sensorial das refeições servidas.  

Com o intuito de aliar a alimentação escolar ao currículo, as práticas 

pedagógicas, a sustentabilidade, aos hábitos alimentares saudáveis e a educação 

ambiental, o projeto Hortas Escolares vem se fortalecendo a cada ano, nas escolas. 

Acredita-se que é possível promover a educação integral de crianças, 

adolescentes  e jovens de escolas e comunidades, por meio das hortas escolares, 

incorporando a alimentação nutritiva, saudável e ambientalmente sustentável como 

eixo gerador da prática pedagógica. 

 

 

Objetivos: 

 Auxiliar a formação dos alunos e da comunidade escolar em educação 

ambiental e alimentar mediante o incentivo à implantação e manutenção de 

hortas escolares; 

 Interferir de maneira positiva na cultura alimentar e nutricional dos escolares,  

 Possibilitar aos alunos experiências e práticas ecológicas, de tal forma, que 

possam transmiti-las a seus pares; 

 Contribuir no processo ensino-aprendizagem através de trabalhos e 

atividades interdisciplinares, percorrendo o currículo. 

 
 
Público-alvo: 

 
  Alunos de Educação Infantil à 7ª série do Ensino Fundamental dos 9 anos e 

alunos da 7ª a 8ª série do Ensino Fundamental dos 8 anos, das Escolas Municipais, 

do município de Estrela Velha – RS. As escolas estaduais que tiverem interesse, 

também podem participar. 
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Justificativa do Projeto: 
 
 O conhecimento e a ação participativa na produção e no consumo 

principalmente de hortaliças - fonte de vitaminas, sais minerais e fibras - despertam 

nos alunos mudanças em seu comportamento alimentar, atingindo toda a família, 

bem como a comunidade escolar. Essa relação direta com os alimentos desperta e 

contribui para que o comportamento alimentar das crianças esteja voltado para 

produtos mais naturais e saudáveis. 

Hortaliças e verduras cultivadas nas hortas escolares, quando presentes, 

incrementam a alimentação escolar, são muito bem aceitas, todos querem provar, 

pois é fruto do trabalho dos próprios alunos.  São alimentos saudáveis, ricos em 

nutrientes e isentos de agrotóxicos que irão complementar o programa de 

alimentação escolar. 

Além da construção de hábitos alimentares saudáveis, o projeto hortas tem 

resgatado o cultivo natural e caseiro, pois apesar da grande maioria das famílias e 

comunidade escolar serem rurais, muitas vezes, torna-se mais prático e cômodo 

comprar estes produtos ao invés de cultivá-los. Este resgate vem agregado de 

valores que tem como foco a educação ambiental, sustentabilidade e a formação do 

cidadão. 

Todo este conjunto precisa ser desenvolvido dentro de uma prática 

pedagógica interdisciplinar, integrada e que seja efetivamente significativa para os 

envolvidos. Tendo em vista essas diversas contribuições, torna-se de grande 

importância desenvolver este projeto nas Escolas do município de Estrela Velha. 

 

Desenvolvimento: 

 As escolas receberão sementes bem como mudas de hortaliças e verduras 

diretamente do Viveiro Municipal de acordo com a época de cultivo. O manejo, 

plantio das mudas e o cultivo será realizado pelos alunos, professores e servidores 

das escolas. Os pais também poderão colaborar, reforçando a parceria entre família-

escola. A escola que dispõe de espaço físico reduzido será criado espaços e formas 

alternativas. 

 Durante o ano letivo haverá acompanhamento do desenvolvimento do projeto 

pela nutricionista da Secretaria Municipal da Educação que ficará responsável pela 

orientação na utilização da produção da horta incrementando a alimentação escolar 
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e os servidores do Viveiro Municipal ficarão responsáveis pela reposição das mudas, 

orientação e análise do cultivo das hortaliças. 

Na parte pedagógica a supervisora de ensino da Secretaria Municipal da 

Educação irá incentivar e cobrar que seja trabalhado em sala de aula o tema “Hortas 

Escolares”, de maneira interdisciplinar.  

 
Parcerias: 

 

O presente projeto acontece em parceria com as seguintes secretarias: 

 Secretaria Municipal da Educação – acompanhamento pela 

supervisora de ensino no trabalho interdisciplinar, com enfoque do 

tema “Hortas Escolares”, acompanhamento da nutricionista da SME 

na utilização das mesmas durante a alimentação escolar, bem 

como, assistência as escolas quanto a material para o preparo dos 

canteiros. 

 Secretaria Municipal da Agricultura - acompanhamento de um 

técnico agrícola durante o plantio das mudas nas escolas e no 

viveiro municipal, bem como, esclarecimento de duvidas quanto ao 

plantio e reposição das mudas.  

 Secretaria Municipal de Obras – construção de canteiros e 

reposição de terra. 

 
            
Referências 

Brasil. MEC/FNDE. A Horta Escolar dinamizando o currículo da escola. Caderno 

1. Brasília, 2007. 

Brasil. MEC/FNDE. Orientações para Implantação e Implementação da Horta 

Escolar. Caderno 2. Brasília, 2007. 

Brasil. MEC/FNDE. Alimentação e Nutrição - Caminhos para uma  Vida 

Saudável. Caderno 3. Brasília, 2007. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

 

QUESTIONÁRIO COORDENADORA PEDAGÓGICA MUNICIPAL 

 

1) Como foi a reação nas escolas quando lançaram a proposta do projeto “ 

HORTA ESCOLAR” ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

2) Quais foram os problemas que surgiram no decorrer do projeto? Como 

resolveram? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

3) Diante do desenvolvimento do projeto quais foram os resultados 

encontrados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________ 

4) Ao teu ver o que falta para que possam retomar com os trabalhos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________ 

5) Tem alguma sugestão para dar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 
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Apêndice B 
 

QUESTIONÁRIO – EDUCADORES para obtenção de dados: 

Escola C 

1) QUAL MOTIVO LEVOU A ESCOLA A NÃO SEGUIR EM FRENTE COM O 

PROJETO HORTA ESCOLAR? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2) QUAIS OS PONTOS POSTIVOS E NEGATIVOS DURANTE ESTA PRÁTICA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____ 

3) NA SUA OPINIÃO, OS PROFESSORES, ALUNOS, FUNCIONÁRIOS, PAIS, 

COMUNIDADE, TERIAM INTERESSE DE REATIVAR ESTE PROJETO? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

4) COMO FOI A ACEITAÇÃO PELOS ALUNOS E CORPO DOCENTE DA 

ESCOLA DURANTE O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

5) NA SUA VISÃO COMO EDUCADORA, QUAL A  MPORTÂNCIA EM 

RETOMAR O DESENVOLVIMENTO DESTE TRABALHO NA ESCOLA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________________  

6) QUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM COMPROMETER AS ATIVIDADES 

COM A HORTA ESCOLAR? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________ 
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Apêndice C 
 

QUESTIONÁRIO – ALUNOS para obtenção de dados: 

 

1 ) Você sabe que existe horta na escola?  

      ( ) sim ( ) não 

2 ) Você observa se alguma hortaliça que tem na horta é usada na  merenda? 

     ( )Sim ( ) Não 

3)  É importante um projeto de horta na escola? 

__________________________________________ 

 

4) Você teria interesse em participar do projeto de horta na escola? 

       ( ) Sim ( )Não     

     

5 ) Das hortaliça que você conhece qual você consome? Cite.  

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

6 ) você sabe quais são as hortaliças que existe na horta da escola? Cite. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________       

7) Qual hortaliça você conhece? Descreva.  

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

8 ) Você vê a horta como benefício para a escola? Qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

9) Em sua casa possui horta? O que é cultivada nela? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

10) Você reside na zona urbana ou rural? 

__________________________________________________________ 
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Apêndice D 

 
QUESTIONÁRIO – EDUCADORES para obtenção de dados: 

 
Escola D 

 
7) A ESCOLA JÁ DESENVOLVEU OU DESENVOLVE ALGUM PROJETO 

SOBRE HORTA ESCOLAR? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

8) SE A ESCOLA JÁ DESENVOLVEU, COMO FOI A ACEITAÇÃO PELOS 

ALUNOS E CORPO DOCENTE DA ESCOLA DURANTE O DESENVOLVIMENTO 

DO PROJETO? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

9) AO PONTO DE VISTA DO CONJUNTO ESCOLAR, ESTA É UMA 

PROPOSTA POSITIVA OU NEGATIVA? EXPLIQUE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

10) NA SUA VISÃO COMO EDUCADORA, QUAL A IMPORTÂNCIA DESTE 

TRABALHO NA ESCOLA? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

_________________________________________________________  

11) QUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM COMPROMETER COM A 

CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES COM A HORTA ESCOLAR? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 
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Apêndice E 

 
QUESTÕES PARA DIREÇÃO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ ALZIRA. 

 

 

1) QUAL SUAS OPINIÕES SOBRE A IDÉIA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA 

HORTA ESCOLAR NA ESCOLA ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________ 

2)  TEM ALGUMA SUGESTÃO DE COMO COLOCAR ESTA PROPOSTA EM 

PRÁTICA ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

3)  AO PONTO DE VISTA DO CONJUNTO ESCOLAR, ESTA É UMA 

PROPOSTA POSITIVA OU NEGATIVA? EXPLIQUE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

4) QUAL SERIA E REAÇÃO DOS ALUNOS EM APRENDER A CULTIVAR O 

ALMENTO PARA SER UTILIZADA NA MERENDA ESCOLAR? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


