INTERVENÇÃO
Educando com uma horta
Anna Vitória Barbosa dos Reis

CONTEXTUALIZAÇÃO

Durante todo o primeiro e início do segundo semestres de 2017, realizou-se na escola
Carlota Vieira da Cunha o feitio de canteiros e hortas verticais, com posterior plantio de
verduras e hortaliças na horta escolar. Com o auxílio da professora Maria Aparecida, da
Juliana (bióloga da prefeitura) e de alunos da Unipampa que estavam envolvidos com a
mesma no projeto de incentivo ao plantio de hortas escolares, que se empenharam em
nos oferecer uma forte ajuda no trabalho, dando andamento às nossas atividades. A horta
escolar desperta no aluno o interesse por uma alimentação saudável e um maior contato
com a natureza, potencializando o ensino-aprendizagem por parte do mesmo.
Além de ser uma ótima maneira de trabalhar conscientização ambiental com os alunos.
Através desse momento do projeto se espera despertar conscientização, respeito e
sentimento de pertencimento e dependência dos alunos em relação á natureza.
HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Procuramos instigar no aluno interesse e desejo em conhecer e cuidar do meio ambiente.
Mostrando que o cultivo da horta é uma atividade de contato direto com a natureza, que
dá a eles um aprendizado criativo, saudável e que se difere do cotidiano vivido por eles.
Esta atividade altera a relação dos alunos com o ambiente em que eles vivem, estimula a
valorização por parte deles com a sua e com outras espécies bem como a preservação do
meio ambiente. Mostrando que se cultivarem uma horta em casa, sempre terão o
benefício de poder colher o que plantou sem veneno, além do prazer de lidar com a terra
e ter verduras e hortaliças que são fruto do próprio trabalho, para desfrutar com a família.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
Diálogo sobre sustentabilidade e o impacto das ações antrópicas na natureza. Métodos para o
cultivo de uma horta caseira, além da metodologia de montagem de uma composteira.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com o auxílio da professora Maria Aparecida, da bióloga da prefeitura Juliana e de alguns
colegas da Unipampa, levamos os alunos à horta da escola para fazermos os canteiros,

prepararmos a terra, montar uma composteira de chão e fazer o plantio de diversas
mudas de verduras e hortaliças, aproveitamos também para conversar com eles sobre a
metodologias de montagem utilizadas, além do uso dos produtos gerados na horta, e os
cuidados exigidos pela mesma para uma boa qualidade nas plantas obtidas.

Registro da Intervenção

Fotos 1 a 3: Alunos plantando as mudas nos canteiros já preparados e prontos.

Foto 4: Um dos canteiros já pronto com mudas de verduras já plantadas.

Foto 5: Professora Maria Aparecida, alunos da Unipampa que se dispuseram a nos ajudar e alguns
alunos do Carlota envolvidas nas atividades, após o plantio das mudas.

Foto 6: Alunos da Unipampa durante o plantio da horta.

Foto 7: Alunos do Carlota durante o plantio de sementes na sementeira.

Foto
Alunos do Carlota durante o plantio de sementes na semente
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Foto 9 e 10: Alunos do Carlota durante o plantio de mudas na horta vertical.

Foto 11: Aluno do Carlota durante o preparo de garrafas para o plantio na horta vertical.

AVALIAÇÃO

Não foi realizado nenhum tipo de avaliação dos alunos, a cerca do conteúdo que eles
aprenderam sobre a colheita da horta, e montagem de composteira.
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