
Cartilha com algumas oficinas
de como usar a horta como 
aprendizagem                                                                  
                                                                                                Carla Vitor de Oliveira Abreu
                                                                               2014
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INTERDISCIPLINARES



CAROS
PROFESSORES

A horta biológica inserida, no ambiente 
escolar, pode possibilitar diversas 

atividades educacionais que, unindo 
teoria e prática de forma 

contextualizada, abre perspectivas para 
a dinâmica de um ensino aprendizado 

no âmbito da educação 
problematizadora, em resposta a 
estrutura “bancária” da educação 

tradicional. Neste contexto, abrem-se 
novos horizontes para o Ensino de 

Ciências, já que a horta condensa em si 
um verdadeiro e imenso microcosmo a 

ser explorado.

Bom trabalho!



INTRODUÇÃO

Gadotti afirma que “um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é 

um microcosmos de todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, 

recursos de vida, processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso 

currículo escolar”.

   A horta biológica se apresenta como um microssistema tal a comportar 

grandes possibilidades para o estudo e compreensão da vida em geral. De fato, não 

se trata apenas de aparato técnico, extrínseco, mas de profundo envolvimento do 

homem com a natureza e com o cosmos. Refere-se a uma prática simples, comum, 

mas uma horta dá conta de resolver eficientemente problemas de ensino 

aprendizagem e também questões que envolvem a interdisciplinaridade.

O que caracteriza uma horta biológica? Segundo Carvalho (2009), horta 

biológica ou agricultura orgânica é uma forma de produção, baseada no equilíbrio 

entre o solo, a água e a planta, permitindo, de forma sustentável, a produção sem o 

uso de produtos químicos (adubos hidrossolúveis e defensivos agrícola). Trata-se 

de uma agroecologia baseada na conservação do solo (terra), que é o suporte para 

fixação das plantas. É o solo que alimenta as plantas, fornece os nutrientes de que 

necessitam para crescer. Sua composição apresenta uma parte porosa (ar + água) e 

outra sólida (minerais + matéria orgânica).

Na horta biológica se entrecruzam estudos de ciências em geral, de 

biologia, de comunicação e expressão, de matemática (imagine-se, por exemplo, 

como a formação de canteiros pode auxiliar no estudo dos cálculos de distância, de 

metragens, de geometria plana e de figuras geométricas...), até de astronomia (cite-

se, por exemplo, a influência da lua na horta biológica). Além disso, permite estudos 

ambientais, de práticas educativas e de envolvimento social. Por isso, a horta, 

enquanto microcosmos, se mostra como excelente instrumento para a 

interdisciplinaridade.



 

O ENSINO DE CIÊNCIAS E USO DA HORTA BIOLÓGICA

 

O Ensino de Ciências, a despeito de sua importância, do interesse que 

possa despertar e da variedade de temas que envolve, tem sido conduzido de 

forma desinteressante e pouco compreensível. A abordagem dos 

conhecimentos por meio de conceitos é mais tradicional e contrariam as 

principais concepções atuais de educação, em que o educando é sujeito de sua 

aprendizagem. Isso significa que é dele o movimento de mudar o mundo, isto 

é, construir explicações. Mas a construção não é espontânea; é realizada com 

a intervenção fundamental do professor. Conforme Freire (1997, p.115) “a 

educação é uma forma de intervenção no mundo [...] que [...] implica tanto o 

espaço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento”.  Na horta biológica, teoria e prática se condensam e 

consolidam estratégias de aprendizagem. Ela pode contribuir para que os 

educandos organizem suas ideias, elaborem conceitos e desenvolvam 

habilidades diferentes que atingem inclusive a formação da cidadania. As 

aulas de Ciências, neste contexto, poderão influenciar decisivamente para 

formar cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres.



�

OFICINAS

As aulas de ciências, mediante o processo de construção de uma 

horta biológica, que vai desde o planejamento à merenda escolar, serão 

capazes de realizar tamanha interdisciplinaridade a abarcar questões 

puramente teóricas ao lado de atividades práticas, questões científicas 

vinculadas ao cotidiano e à vida. As aulas de ciências podem contribuir 

para que os alunos possam organizar suas ideias, construindo conceitos e 

induzí-los a desenvolverem habilidades diferentes. Trata-se de um 

laboratório vivo pra diferentes atividades didáticas. Para acompanhar essa 

cartilha, construiu-se também um blog que abrirá espaço para discussões e 

o u t r a s  i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  t e m a  ( l i n k : 

carlavitorensinodeciencias.blogspot.com). 



OFICINA 1 – PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO

- Reunião como o corpo docente sobre o projeto Horta Biológica para efeitos 

de interdisciplinaridade; 

- Debate sobre a horta biológica com os alunos (envolvimento dos alunos); 

- Escolha do local onde vai ser implantado a horta biológica (estudos sobre 
o solo..) 

- Escolha das hortaliças (estudo sobre a sistemática e classificação das 
plantas); 

- Montagem de uma composteira no local (estudos ambientais); 

- Limpeza do local; 

- Preparação dos solo (estudo da matéria orgânica); 

- Preparação dos canteiros (estudos de geometria plana e matemática em 
geral); 

- Sementeira (estudo sobre a germinação das plantas); 

- Manejo e conservação da horta; 

- Desenvolvimento das plantas (estudos sobre fotossíntese, classificação 
das plantas, polinização); 

- Colheita; 

- Merenda (estudos sobre a constituição dos alimentos e a função dos 
nutrientes).

 - Herbário (estudo das principais características das plantas)



OFICINA 2 – COMPOSTAGEM

 A compostagem é um processo biológico no qual os 

microrganismos transformam a matéria orgânica como papel, madeira, 

estrume, restos de comida, em húmus, um material rico em sais minerais e 

que pode ser utilizado como adubo em hortas, jardins e vasos, 

contribuindo muito para desenvolvimento dos vegetais.

O professor pode construir uma minicomposteira em sala de aula, e 

a partir dela trabalhar temas como a decomposição dos materiais 

orgânicos e inorgânicos, transformação de matéria orgânica, ciclos da 

natureza (ciclo do nitrogênio, do carbono, do fósforo etc.), quais 

microrganismos são responsáveis pela decomposição, importância da 

decomposição da matéria orgânica para o meio ambiente, entre tantos 

outros.

Fonte:http://cantinhodasplantas.blogspot.com.br/2013/09/compostagem-com-garrafa-pet.html



OFICINA 3 – PERFIL DO SOLO

Vamos fazer uma demonstração de como o solo é formado, de que é 
composto, suas características e os tipos de solo segundo a textura.

Formação do solo 

Demonstração de um solo que se transformou pelo intemperismo

     http://geoufma.files.wordpress.com/2011/01/sangari4-1.jpg

    Solo argiloso                   Solo arenoso                      Solo humífero

 http://www.cppse.embrapa.br/sites/default/files/argila.jpeg 
http://www.cppse.embrapa.br/sites/default/files/arenoso.jpeg
htp://www.sobiologia.com.br/conteudos/Solo/Solo8.php



Solo fértil

http://www.grupoescolar.com/a/b/65A22.jpg

OFICINA 4 – DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS

       Sementeira                         

       Mini-horta         



OFICINA 5 – SERES VIVOS

FILO ARTHROPODA

    formigas                              Lagartas                           Borboletas

     Besouros                            Joaninhas                         Pulgões

    Aranhas
 



FILO MOLLUSCA
 Caracóis                                                    Lesmas

FILO ANNELIDA
Minhocas

FILO CHYTRIDIOMYCOTA
Fungos                                                       Cogumelos



FILO CHORDATA
     Pássaros                                                 Galinhas

COUVE
Nome popular – Couve manteiga ou couve de folhas
Nome científico – Brassica oleracea L. var. acephala D.C.

ALFACE
Nome popular – Alface
Nome científico – Lactuca sativa L.

.



CEBOLINHA
Nome popular – Cebolinha
Nome científico – Allium schoenoprasum L.; 
Allium fistulosum L.

CENOURA
Nome popular – Cenoura
Nome científico – Daucus carota L

SALSA
Nome popular – Salsa, salsinha
Nome científico – Petroselinum crispum (Mill.) Nym.



BETERRABA
Nome popular – Beterraba
Nome científico – Beta vulgaris L.

REPOLHO
Nome popular – Repolho
Nome científico – Brassoca oleracea L. var. capitata



CHUCHU
Nome popular – Chuchu
Nome científico– Sechium edule Sw.

CAPIÇOVA
Nome popular – capiçova, capiçoba, caramuru, gondó, maria-gondó, maria-
gomes e maria-nica.
Nome científico – Erechtites valerianifolius DC.



COUVE-FLOR
Nome popular – Repolho
Nome científico – Brassoca oleracea L. var. capitata

RÚCULA
Nome popular – Rúcula ou pinchão
Nome científico – Eruca sativa L.



CHICÓRIA
Nome popular – Chicória, escarola ou endívia
Nome científico – Cichorium endívia L.

  HERBÁRIO
  Características das planta



CONCLUSÃO

A horta contribui excelentemente para o processo de ensino e 

aprendizagem, em especial no intuito de despertar a consciência dos 

alunos, visando favorecer uma postura reflexiva na busca da adoção de 

novos valores e atitudes. É preciso dizer que a educação, neste contexto, 

se realiza como um ato de conhecimento da realidade concreta, vivida e 

criticada, em que o educando sempre tem a oportunidade de se 

comprometer e agir.

Com a proposta produz resultados suficientes, porque trabalha com 

a combinação de teoria e prática. Deste modo, a disciplina em seus 

conteúdos é mais bem aproveitada pelo aluno, porque manejada também 

por ele. Além disso, a relação direta do aluno com a horta incentiva a 

adoção de hábitos saudáveis para a vida.



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICO:

BRASIL. Ministério da Educação. Caderno 2. Orientações para implantação e 

implementação da horta escolar. Brasília: FNDE/MEC, 2007. 43p.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

POZO, Juan Ignácio. A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento 

cotidiano ao conhecimento científico/Juan Ignacio Pozo, Miguel Ângelo Gómez 

Crespo; tradução Naila Freitas. – 5ª ed. – Porto Alegr: Artmed, 2009. 296p.; 25cm.

BIZZO, Nelio. Ciências: fácil ou difícil?/ Nélio Bizzo. 1ª ed. – São Paulo: Biruta, 2009

GIORDAN, André. As origens do saber: das concepções dos aprendentes aos 

conceitos científicos/André Giordan e Gérard de Vecchi; trad. Bruno Charles Magne. – 

2ª ed. – Porto Alegr: Artes Médicas, 1996.

MAGALHÃES, A. M. A horta como estratégia de educação alimentar em creche. 

Florianópolis, 2003. Dissertação (Mestrado Agroecossistemas). Universidade Federal 

de Santa Catarina.

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / fi l e / d / 0 B 9 z H C b n -

70_KMmU3ZDE4MWYtYjI4Mi00NWFlLWI4NjItZTkyYjAyN2E5MTNk/edit?hl=p

t_BR&pli=1

 EMATER/MG – Programa de Hortas – Secretaria do Estado de Agricultura – MG

FORNARI,  Ernani  – 2002, Revista Guia Rural – “Ervas e Temperos” – Editora Abril

MORGADO, F.S.; SANTOS, M.A.A. A horta escolar na Educação ambiental e 

alimentar: Experiência do projeto horta viva nas escolas municipais de Florianópolis. 

Extensivo: revista eletrônica de extensão. UFSC, U.S, n.6. Dez/2008. Disponível em: 

h�p://www.extensio.upc.br/20081/a-horta-escolar.pdf>  acesso em: 28 set.. 2013




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

