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Este trabalho visa relatar uma ação de extensão do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID) do Subprojeto Pedagogia, área Letramento e Educação Infantil,
fomentado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O
objetivo é desenvolver bons hábitos alimentares através do cultivo de uma horta. As práticas
foram desenvolvidas em 2017, na Escola Municipal de Educação Infantil Casa da Criança,
turma de Creche II (crianças entre dois e três anos). É necessário estimular as crianças uma
formação de hábitos de consumo de verduras e hortaliças tendo em vista a cultura de uma boa
alimentação, a base de verduras e hortaliças que pouco se faz presente na infância. O contato
com a natureza é uma experiência muito válida para crianças, onde as atividades ligadas ao
uso do solo tais como, plantar, arrancar matos, podar, regar não só constituem em um ótimo
exercício físico como representam uma forma de aprendizado saudável e criativo, tal qual o
contato com as coisas da natureza. Para a efetivação desse projeto realizamos a plantação das
sementes em garrafas pets, onde cada aluno pintou e decorou sua garrafa, depois de plantadas
as sementes, os alunos foram juntamente com as professoras colocando água, para presenciar
o processo diário de germinação das sementes, envolvendo assim as crianças no plantio e
cuidado da horta. Notou-se, no decorrer da prática, um aumento significativo no repertório e
aceitação de alimentos pelas crianças envolvidas. A horta inserida no ambiente escolar visa
proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas por permitir
práticas em equipe explorando a multiplicidade das formas de aprender.
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