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Resumo 
No ensino de geografia se faz cada vez mais necessário, ferramentas e instrumentos que dinamizem as aulas 
e expressem conceitos essenciais da disciplina. Através da horta pedagógica é possível ensinar temas 
geográficos, como o estudo do solo, do clima, da vegetação, a relação do homem com o campo, a 
importância dos recursos hídricos e a preservação ambiental e cultural. Esses temas estão diretamente 
ligados ao cotidiano dos alunos e as outras ciências ensinadas na escola, como a ligação do desenvolvimento 
de plantas à disciplina ciências; a relação da pesquisa de preços dos alimentos que foram cultivados com a 
matemática; o papel social das ervas medicinais na cultura de diversos povos, relacionando-se com o ensino 
de história; e a elaboração de um livro de receitas onde é utilizado a gramática. A horta pedagógica vem como 
um instrumento didático interdisciplinar, capaz de despertar nos alunos o interesse nesses assuntos que são 
aprendidos em sala de aula. Trabalhando na horta, tanto os alunos quanto os professores e funcionários 
aprendem e desenvolvem o trabalho em equipe, a importância dos vegetais na alimentação e a cultura de 
defesa ao meio ambiente. O projeto iniciou no ano de 2011 na EMEF Prof. Juvenal da Costa e Silva, no 
município de Taubaté, estado de São Paulo, e teve continuidade em 2012, ampliando o projeto em mais três 
classes do Ensino Fundamental II, resultando em quatro salas envolvidas, com o objetivo geral de trabalhar, 
através da horta pedagógica, a educação ambiental e alimentar, tendo como objetivos específicos: ensinar 
aos alunos conceitos e desenvolver habilidades e competências que envolvam temas interdisciplinares, como 
agricultura, tipos de solo, formas de cultivo, compostagem, alimentação saudável, trabalho coletivo, 
desenvolvimento sustentável e outros temas já citados. Este estudo consiste em um relato de experiência que 
está sendo vivenciado por cinco alunos do curso de Geografia, da Universidade de Taubaté – SP, que são 
bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), e pelo professor supervisor que 
leciona na escola onde o projeto está sendo implantado. Neste ano, cada bolsista ficou responsável por 
orientar um grupo de alunos do 7º ano, onde desenvolveram pesquisas, palestras, e passeios pedagógicos 
supervisionados, de acordo com o tema que cada grupo recebeu, sendo, respectivamente, Alimentação 
Saudável, Ervas Medicinais e Desenvolvimento de Plantas. Os resultados serão apresentados na Feira de 
Ciências da própria escola, intitulada JUFAIR, prevista para o mês de outubro de 2012. O projeto da horta 
escolar conseguiu mobilizar uma grande parcela de professores e funcionários da escola, e os mesmos 
contribuíram levando novas mudas para a horta, as merendeiras separam o lixo orgânico que é destinado a 
composteira feita pelos alunos, que aplicam e disseminam os conhecimentos adquiridos entre seus familiares 
e a comunidade, criando uma troca de conhecimentos. Através das diversas atividades realizadas, podemos 
concluir que o projeto da horta pedagógica gerou resultados positivos dentro da comunidade escolar, como 
uma maior conscientização ambiental, desenvolvimento da cultura sustentável na geração e consumo de 
alimentos saudáveis, da interdisciplinaridade no ensino e o aperfeiçoamento dos bolsistas como futuros 
docentes. 
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Introdução 

A sociedade brasileira e o Ministério da Educação (MEC) observam a necessidade de serem 

construídas novas visões educacionais através de propostas interdisciplinares, visando a compreensão e a 

resolução de problemas. Para atingir esse objetivo, as diversas disciplinas não precisam se afastar de seus 

conceitos e métodos. Num processo interdisciplinar (PHILIPPI, 2000) é importante que haja a união, a 

participação, o espírito de grupo, o engajamento, a comunicação e a ação. 

Esse desafio faz com que os cientistas comecem a explorar as fronteiras entre as ciências e a partir 

dessa exploração se constrói a proposta da interdisciplinaridade, numa tentativa de restabelecer as ligações 

perdidas com as especializações (GALLO, 2001). 

Atendendo a essa necessidade, a horta pedagógica desenvolvida na EMEF Prof. Juvenal da Costa e 

Silva, Taubaté – SP, através do projeto PIBID, resulta do entendimento de que é possível promover a 

educação integral e interdisciplinar dos alunos. 

O projeto horta pedagógica cria nos alunos o senso de responsabilidade, valores mais humanizados e 

a importância do trabalho em grupo, além de estabelecer relações saudáveis com o meio ambiente, podendo 

torná-los mais críticos nas questões socioambientais, como cita Boff (2008, p.33) “Cuidar é mais que um ato; 

é uma atitude. Portanto, abrange uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro”. 

O espaço da horta pedagógica é caracterizado como um local capaz de religar as crianças aos 

fundamentos básicos do alimento que estão produzindo, e ao mesmo tempo integra e enriquece todas as 

atividades escolares, pois, aborda conceitos físicos, econômicos e sociais do ecossistema em que vivemos. 

No ensino de geografia se faz cada vez mais necessário utilizar ferramentas e instrumentos que 

dinamizem as aulas e expressem conceitos essenciais da disciplina e integrantes do PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) (BRASIL, 1998). Através da horta pedagógica é possível ensinar alguns temas 

geográficos, como o estudo do solo, do clima, da vegetação, a relação do homem com o campo, a 

importância dos recursos hídricos, a preservação ambiental e cultural, a interdisciplinaridade, e o trabalho em 

grupo. 

 Esses temas estão diretamente ligados ao cotidiano dos alunos e as outras ciências ensinadas na 

escola, como a ligação do desenvolvimento de plantas à disciplina ciências; a relação da pesquisa de preços 

dos alimentos que foram cultivados com a matemática; o papel social das ervas medicinais na cultura de 

diversos povos, relacionando-se com o ensino de história; e a elaboração de um livro de receitas onde é 



utilizado a gramática. A horta pedagógica vem como um instrumento didático interdisciplinar, capaz de 

despertar nos alunos o interesse desses assuntos que são aprendidos em sala de aula e que tem conexão 

com o seu dia a dia e com diversas disciplinas, não apenas a geografia, além de envolver outros professores 

e a comunidade. 

Para Cribb (2007), a interdisciplinaridade tem como estratégia a união de diferentes disciplinas em 

busca da compreensão e solução de um problema. As disciplinas não precisam se afastar de seus conceitos 

e métodos para contribuir com o projeto, é importante que se tenha união, participação, espírito de grupo, 

engajamento, comunicação e ação. A interdisciplinaridade enriquece a abordagem de um tema. 

Trabalhando na horta, tanto os alunos quanto os professores e outros funcionários envolvidos 

aprendem e desenvolvem o trabalho em equipe, a importância dos vegetais na alimentação e a cultura de 

defesa ao meio ambiente. 

O Projeto Institucional de Apoio à Docência (PIBID), o ensino de Geografia e a educação 

interdisciplinar. 

O projeto da Horta Pedagógica se iniciou no ano de 2011 na EMEF Prof. Juvenal da Costa e Silva, no 

município de Taubaté, estado de São Paulo, e teve continuidade em 2012, ampliando o projeto em mais três 

classes do Ensino Fundamental II, resultando em quatro salas envolvidas, com o objetivo geral de trabalhar, 

através da horta pedagógica, a educação ambiental e alimentar com os alunos, e envolver no projeto todos os 

professores e comunidade, tendo como objetivos específicos: ensinar aos alunos conceitos e desenvolver 

habilidades e competências que envolvam temas interdisciplinares, como agricultura, tipos de solo, formas de 

cultivo, compostagem, alimentação saudável, trabalho coletivo, desenvolvimento sustentável e outros temas, 

além da habilidade de realizar uma horta orgânica e repassar este conhecimento a comunidade. 

 Bons projetos com esta temática têm sido desenvolvidos em vários lugares, dentre os quais 

destacamos o Projeto Educando com a horta escolar promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação do Ministério da Educação (FNDE/MEC). O objetivo principal desse projeto é “formar professores e 

agentes multiplicadores municipais, para organização, implantação e desenvolvimento do Projeto no 

município, com vistas à melhoria da qualidade de alimentação, do meio ambiente e do currículo escolar” 

(FNDE/MEC, 2005). 

 Segundo o Ministério da Educação (2005), a educação ambiental não pode ser tratada como uma 

disciplina isolada nos níveis da educação básica devido a sua compreensão. Para a educação fundamental 

os PCNs a inserem em diversos temas transversais, principalmente meio ambiente, saúde e consumo, nas 

áreas do saber (disciplinas), de modo que impregne toda a prática educativa, e ao mesmo tempo, crie uma 



visão global e abrangente da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, assim 

como a articulação entre a escala local e planetária desses problemas. 

 Esses temas vêm de encontro aos objetivos da nossa ciência. Tal como é proposto nos PCN (BRASIL, 

1998), a Geografia hoje em dia busca promover intersecção com outros campos de saber como a 

Antropologia, a Biologia, as Ciências Políticas e a Sociologia. É necessário que a Geografia não se paute 

somente em descrições e explicações isoladas do meio físico e da realidade econômica e social. 

 No entanto, como reflexo da produção acadêmica em torno dos diferentes momentos pelos quais 

passou a concepção de Geografia, diferentes formas de compreender os objetos e métodos dessa área de 

estudo ainda são percebidas nas práticas docentes dos professores e nas diferentes propostas de ensino. 

Questões como o descarte do ensino de conteúdos fundamentais e o foco no ensino de fenômenos e 

conceitos por memorização, desconsiderando a aprendizagem de procedimentos e atitudes, sem promover 

uma verdadeira reflexão sobre os problemas e demandas atuais, são alguns dos problemas que podem ser 

identificados nas escolas. 

 Se a Geografia, segundo o PCN (BRASIL, 1998) é uma área de conhecimento comprometida em 

tornar o mundo compreensível, explicável e passível de transformações, é fundamental que as práticas 

pedagógicas auxiliem os alunos a construir compreensões novas e cada vez mais complexas sobre a 

realidade. É fundamental também valorizar a vivência dos alunos de forma que eles possam perceber que a 

Geografia é parte de seu cotidiano. Práticas que envolvam problematização, observação, registro, descrição, 

documentação, representação, pesquisa de fenômenos sociais, culturais e naturais, são algumas dos 

procedimentos de estudos geográficos que devem ser utilizados pelo professor. 

 É necessário compreender que o sentido e a essência do ensino é pensar em uma ação efetiva 

comprometida com a transformação social. Indo de encontro com essa proposta, a nossa ciência prega os 

princípios de uma construção crítica do conhecimento para a formação de um cidadão consciente e ativo na 

sociedade. Ela se destaca como a disciplina que aborda o espaço – seu objeto de estudo e a interpretação 

deste espaço em constante movimento – e as relações sociais e seus problemas, as contradições culturais, 

políticas e econômicas, e etc. 

 Porém, diante disso, qual seria o empecilho para a efetivação da geografia como uma disciplina de 

transformação social? Como pontua Vesentini (2004, p.220): 

[...] pela necessidade de (re) construir um sistema escolar que contribua para a formação de cidadãos 

conscientes e ativos [...] o ensino da geografia vem sendo questionado pelas autoridades, pelos educadores e 

pelo público em geral, que algumas vezes pensam que esse saber é obsoleto para dar conta dos desafios do 

mundo atual. 



 O ensino de Geografia e a capacidade de seus professores e conteúdos em transferir para a vida 

cotidiana dos alunos conceitos escolares e científicos deverá ser atestada pela aplicabilidade desta disciplina 

e a sua função na emancipação social e formação de um cidadão critico. Entretanto, para que se alcance este 

estágio o aluno deverá ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. 

 Nesse sentido, projetos como o Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) - que foi 

instituído em 2008, é uma ação conjunta do MEC, por intermédio da Secretaria de Ensino Superior – SESU, 

da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES -, tem o objetivo de 

aproximar os alunos bolsistas e futuros professores da realidade escolar, favorecendo a relação entre teoria e 

prática, reflexão sobre as práticas pedagógicas e as necessidades de alunos e professores no ensino e 

aprendizagem de Geografia. Além da integração e troca de experiência entre a universidade e a escola 

pública, estabelecendo um vínculo importante na produção do conhecimento, visando melhor qualidade de 

ensino em todas as instâncias do processo educacional e o desenvolvimento de práticas inovadoras 

adequadas à realidade das escolas. 

 O PIBID visa contribuir para a solução dos problemas enfrentados pelos sistemas educacionais, de 

uma forma crítica e ativa. Busca também fortalecer a integração do ensino com a pesquisa e extensão na 

formação inicial e continuada de professores, valorizando o espaço da escola publica, como campo de 

experiência para a construção do conhecimento da docência para educação básica. 

 O Programa contribui para que os estudantes de licenciatura tenham uma melhor qualificação teórica 

e didática, capacitando-os no processo de formação inicial e preparando-os para o exercício da docência 

convivendo com o cotidiano da escola. 

 Outra contribuição do programa refere-se a uma provocação individual, no sentido de que os futuros 

e os atuais professores de Geografia reflitam e saibam identificar suas próprias dificuldades e tenham tempo 

de repará-las. Pois, o PIBID proporciona aos bolsistas a participação e contanto com a realidade das escolas 

já nos primeiros anos de sua formação superior, antecipando experiências e reflexões que normalmente só 

ocorreriam na fase final de sua formação acadêmica. 

 Além disso, os bolsistas adquirem um importante aprendizado em relação às metodologias e 

procedimentos para trabalhar os conteúdos geográficos de forma a aproximá-los da realidade do aluno. Tais 

atividades contribuem de forma significativa para a construção de práticas pedagógicas mais autônomas, 

conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs): 

A necessidade de o professor pensar autonomamente, de organizar seus saberes e de poder conduzir seu 

trabalho tem muito a ver com a formação que tem e com a postura pedagógica que adote, uma vez que ele é 

o agente principal de seu próprio fazer pedagógico (BRASIL. 2006). 



 Assim, o programa torna-se importante para todos os envolvidos, - professores universitários 

(coordenadores), professores de ensino médio e fundamental (supervisores), estudantes universitários 

(bolsistas) e comunidade escolar -, mesmo que indiretamente, pois a educação é a base da vida social, e 

através das atividades práticas, os envolvidos estão em constante crescimento pessoal. 

 Sabemos que a educação vem passando por muitas mudanças, que se fazem necessárias diante das 

constantes transformações que a sociedade de maneira geral sofre. Diante disso, surgem várias práticas que 

vem com o intuito de inovar o ensino, que trazendo possibilidades de ensinar e aprender de maneira dinâmica 

e integrada. Para tanto é preciso que estejamos abertos a essas práticas e esses métodos, não podemos 

simplesmente fechar os olhos e achar que está tudo bem. 

 Muitas vezes na escola são transmitidas informações desvinculadas da realidade do aluno, fato que 

causa a sensação de que aquele conhecimento não é válido. A educação deve levar em consideração o 

contexto histórico de quem aprende, deve ser um processo dialético, aberto ao conhecimento da sociedade. 

Só assim o conhecimento escolar poderá vir a ser um conhecimento significativo e existencial. 

 A educação deve estar comprometida, também, com a evolução dos indivíduos e da sociedade, 

pensando não apenas no amanhã, mas na realidade hoje, ajudando a formar os educadores que educarão os 

nossos jovens para viver e conviver com as mudanças, as incertezas, num mundo em transformação. 

 É necessário saber ultrapassar as disciplinas e conservar o que for importante e necessário em cada 

uma delas, destacando assim que a natureza disciplinar deve ser ao mesmo tempo, aberta e fechada. Aberta 

às inovações, ao inesperado e ao novo, aberta a novas metodologias e estratégias, mas relativamente 

fechada em relação às finalidades e objetivos educacionais que a caracterizam como tal, pois é necessário 

reconhecer que existe um conjunto de conhecimentos específicos no interior de cada disciplina (MORIN, 

2000). 

 Por tanto, é preciso pensar em nossas práticas de ensino, para que possamos ter uma visão 

sistêmica e não fragmentada, contextualizada e não vazia e para que a relação entre o processo de ensino-

aprendizagem seja restabelecida sem nenhuma interferência. 

 

 

 

 



O Projeto “Horta Pedagógica” na EMEF Professor Juvenal da Costa e Silva 

O projeto Horta Pedagógica se iniciou no ano de 2011 na EMEF Prof. Juvenal da Costa e Silva, no 

município de Taubaté, estado de São Paulo, e teve continuidade em 2012, ampliando o projeto em mais três 

classes do Ensino Fundamental II. Este estudo foi feito através da experiência vivenciada por cinco alunos do 

curso de Geografia, da Universidade de Taubaté – SP, que são bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID), criado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior) do Governo Federal brasileiro, e pelo professor supervisor que leciona na escola onde o projeto foi 

implantado. Os bolsistas, neste ano, trabalharam uma série de interdisciplinaridades cada um ficou 

responsável por orientar um grupo de alunos do 7º ano, onde desenvolveram pesquisas, palestras, e 

passeios pedagógicos supervisionados de acordo com o tema que cada grupo recebeu, sendo, 

respectivamente, Alimentação Saudável, Ervas Medicinais e Desenvolvimento de Plantas. 

 O projeto proporciona um resgate do contato com a natureza, já que a escola está localizada na área 

urbana do município de Taubaté. Numa horta escolar há possibilidade de se trabalhar diversas atividades, 

dentre as quais, os conceitos geográficos, o histórico da agricultura, a importância da educação ambiental, a 

importância das hortaliças para a saúde. Além das aulas práticas onde se trabalham as formas de plantio, o 

cultivo e o cuidado com as hortaliças. 

 Hoje as crianças e adolescentes das cidades no ambiente externo a escola ficam normalmente em 

frente de aparelhos eletrônicos, não tendo mais o contato com o meio natural e rural. Desta forma se faz 

necessário que professores resgatem este contato, permitindo este relacionamento, é desta forma que as 

hortas nas escolas possuem um papel relevante. Além de permitir a discussão sobre a importância de uma 

alimentação saudável e equilibrada, (FETTER E MULLER, 2008). 

 As escolhas alimentares são experiências aprendidas. A familiaridade com o alimento é fator 

preponderante para sua aceitação e a partir daí aprende-se a gostar do que está disponível (FERREIRA apud 

HÜLSE, 1998). 

 Na infância é que o ato alimentar pode ser vastamente explorado, pois é nesta fase que a curiosidade 

é extremamente aguçada, os preconceitos ainda não foram adquiridos e onde surge a possibilidade de 

formação de um senso crítico mais amplo. Por esse motivo a educação infantil desempenha um papel 

importante no desenvolvimento de bons hábitos alimentares das crianças. A educação alimentar deve estar 

bem definida no projeto pedagógico da instituição educativa, tendo por objetivo familiarizar as crianças aos 

alimentos (MAGALHÃES e GAZOLA, 2002). 

 Além da importância na educação alimentar, a horta pedagógica é um instrumento de interação social, 

pois, todos podem e devem se envolver. Toda a comunidade escolar pode colaborar na limpeza do terreno, na 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/


formação dos canteiros, com a aquisição das mudas e sementes. É uma oportunidade de pesquisa e 

aprendizado, pois os alunos devem conhecer às característica do solo, as influências climáticas, as 

características dos vegetais e o seu tempo de cultivo, a resistência à “pragas”, os tipos de fertilizantes, enfim, 

aspectos que influenciam no desenvolvimento das plantas. 

 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, 2006). 

 O conhecimento e a ação participativa na produção e consumo principalmente de hortaliças 

despertam nos alunos mudanças em seu comportamento alimentar, estendendo-se a família (TURANO, 

1990). O projeto da horta pedagógica contribui para que o comportamento alimentar das crianças seja 

diversificado e saudável, oferecendo um contraponto à ostensiva propaganda de produtos industrializados e 

ao consumo de comidas rápidas. 

 Segundo Magalhães (2003), a horta é uma estratégia para estimular o consumo de leguminosas, 

hortaliças e frutas. As hortaliças cultivadas na horta pedagógica, quando presentes na alimentação escolar, 

faz muito sucesso, ou seja, todos querem provar, pois é fruto do trabalho dos alunos que foi possível colhê-las. 

 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 práticas alimentares difíceis de modificar na idade adulta 

(TURANO, 1990). 

 O mundo atual requer o envolvimento de metodologias interdisciplinares e que inclua as questões e 

demandas sociais. Desta forma o currículo ganha em flexibilidade e abertura, já que os temas podem ser 

contextualizados e priorizados conforme as diversas realidades locais e regionais, possibilitando ainda a 

inclusão de novos temas (GALLO, 2001). 

 Dentro dessa temática, devemos destacar a possibilidade que o projeto horta escolar traz aos alunos 

de conhecerem sobre um tipo de agricultura natural ou orgânica, o perigo da utilização de agrotóxicos e o mal 

que estas substâncias causam à saúde humana, aos animais e aos ecossistemas. 

 Além disso, a possibilidade de sair da sala para assistir aula em um espaço aberto, e estar em 

contato direto com a terra, com a água, poder preparar o solo, conhecer e associar os ciclos alimentares de 

semeadura, plantio, cultivo, ter cuidado com as plantas e colhê-las torna-se uma diversão (CRIB, 2010). 



Compreendemos que o processo de ensino-aprendizagem exige dos docentes, cada vez mais 

conhecimentos, recursos didáticos e criatividade. Contudo, suas habilidades ainda estão limitadas a sua 

formação inicial e presa a uma resistência alicerçada pela experiência acumulada em contextos passados. 

 O Projeto Horta Pedagógica é uma ação intencionalizada, uma forma de integrar a escola e 

proporcionar novas experiências e ampliar as diversas temáticas sugeridas pelos bolsistas, professor da 

disciplina de geografia e áreas afins. Este projeto possibilitou que o conteúdo da prática docente deixasse de 

ser algo imposto pelo livro didático adotado pela rede municipal, para ser uma ação intencional, pensada e 

planejada com base na realidade local. 

 Num primeiro momento foram realizadas aulas sobre diversos temas, como plantas; solo; clima; e foi 

ensinado o passo a passo para fazer uma horta, além da visita ao Departamento de Agronomia da 

Universidade de Taubaté, onde os alunos participaram de uma palestra sobre desenvolvimento de plantas e 

solo. 

 Após isso, foi realizado grupos para iniciar a Horta Pedagógica Escolar, onde os alunos, orientados 

por professores e bolsistas, realizavam atividades necessárias a horta, como preparação de canteiro, 

composteira, plantação das mudas, e adubo. 

 Esses mesmos grupos de alunos se revezavam para cuidar e manter em boas condições a Horta 

Escolar, como regá-la, retirar ervas daninhas, retirar hortaliças que já se desenvolveram, entre outras 

atividades. Concomitantemente, cada grupo realizava trabalhos de pesquisa sobre assuntos variados que 

envolvem geografia, educação ambiental e outras disciplinas.   

 A pesquisa desenvolvida com o tema Ervas Medicinais, envolveu conhecimentos das disciplinas de 

Geografia, História e Ciências, e um pouco de conhecimento popular em atividades que os alunos 

pesquisaram a origem das plantas em livros, revistas científicas e internet, utilizaram mapas para indicar a 

localização da origem dessas plantas, o que desenvolveu a percepção do espaço, do território e do lugar, 

pesquisaram nomes científicos, propriedades e indicações medicinais interagindo com familiares, amigos, 

trocando experiências pessoais e a utilização de ervas medicinais em diversas culturas do mundo. Essas 

pesquisas certamente contribuíram para o aumento do conhecimento acadêmico e pessoal dos alunos. 

 Outro grupo que incidiu diversos outros conteúdos na utilização da horta pedagógica no ambiente 

escolar, foi o grupo que trabalhou com os “preços dos alimentos”. Diversos estudos foram realizados para se 

constatar o movimento entre os alimentos no mercado, desde o modo e o custo da produção e plantação do 

produto, até sua logística e meios de transporte que circundam a atividade. Ensinamentos não só do próprio 

cultivo da terra, mas também a inserção na área de economia, Ciências, Matemática, Português, e 

claramente a Geografia, promovendo além de tudo, uma enorme interdisciplinaridade para os alunos. Há 



ainda neste contexto, de se salientar a possibilidade de práticas sociais para os alunos, já que, foram 

realizadas idas á estabelecimentos comerciais, mercados municipais, entre outros recintos, fomentando 

assim, além do aprendizado teórico geral, uma grande capacidade de interação e atividade de grupo entre os 

alunos pertencentes a tal atividade, já que, a pesquisa e o levantamento de dados, requerem uma constante 

e equivalente atenção entre os alunos e professores. 

 Fica explícito o aumento do interesse do aluno principalmente na Geografia, já que entendendo 

lugares, meios de produção, distâncias, economias, entre outras situações, ele utiliza seu aprendizado diário, 

no contexto de uma atividade fora da sala de aula, e que auxilia o aluno na realização de atividades praticas, 

teóricas, e de intenso desenvolvimento cognitivo. 

Num último momento, os grupos realizaram apresentações das pesquisas para os demais alunos da 

escola, professores e comunidade na Feira de Ciências da escola. Nesta atividade foram desenvolvidos 

diversos cartazes e painéis explicativos, além de folhetos para os visitantes após a apresentação realizada 

pelos alunos. 

Considerações finais 

Os resultados foram apresentados na Feira de Ciências da própria escola, intitulada JUFAIR, 

realizada no mês de outubro de 2012. O projeto da horta escolar conseguiu mobilizar uma grande parcela de 

professores e funcionários da escola. Como exemplo dessa interação, podemos citar a contribuição de 

diversos alunos que levaram novas mudas para a horta, as merendeiras que separavam o lixo orgânico que é 

destinado a composteira, e os alunos que aplicam os conhecimentos adquiridos nas aulas em suas casas e 

disseminam o conhecimento entre seus familiares e a comunidade, criando uma troca de conhecimentos. 

Os professores da escola com este projeto conseguiram interligar as diversas disciplinas, mostrando 

a interdisciplinaridade do assunto. Os alunos desenvolveram habilidades de plantar hortaliças e realizar uma 

horta orgânica, além de aprofundar seus conhecimentos em solo, clima e desenvolvimento de plantas, e 

trabalho em grupo. Através das diversas atividades realizadas, pode se concluir que o projeto da horta 

pedagógica gerou resultados positivos dentro da comunidade escolar, como uma maior conscientização 

ambiental, desenvolvimento da cultura sustentável na geração e consumo de alimentos saudáveis, da 

interdisciplinaridade no ensino e o aperfeiçoamento dos bolsistas como futuros docentes, que puderam com 

este projeto envolver a prática com a teoria da graduação. 
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