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CONTEXTUALIZAÇÃO

A atividade da horta escolar visa despertar o interesse do aluno de maneira a

trabalhar conscientização ambiental com os alunos, visto que, ao lidar com a horta eles

percebem como tudo na natureza está interligado e quão  grande  são   os  impactos  das

  ações   antrópicas  no   meio   ambiente. Esta atividade vem como um mecanismo que

potencializa o ensino-aprendizagem por parte do aluno, despertando nele interesse por

uma alimentação saudável e um maior contato com a natureza. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-Promover   estudos,   pesquisas,  debates  e  atividades  sobre   as   questões

 ambiental, alimentar  e  nutricional;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
-Desenvolver o projeto de maneira dinâmica, sensibilizando e conscientizando

os alunos em relação ao meio ambiente;

-Trabalhar conscientização ambiental com os alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os alunos do 9º ano após o conteúdo adquirido ao longo do semestre do ano de

2017,  culminaram as  atividades  do  projeto  de  Etnobotânica  de  Plantas  Medicinais,

plantando  mudas  de  plantas  medicinais  no  pátio  da  frente  da  escola de  maneira

dinâmica, sensibilizando e conscientizando os alunos em relação ao meio ambiente.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO 
A intervenção atingiu os objetivos esperados.

Obs.: As fotos registradas dessa intervenção estão disponíveis em anexos.

AVALIAÇÃO
A avaliação será baseada na interação professor-aluno e na participação da 

atividade.

REFERÊNCIAS
Disponível  em:  <https://www.vivadecora.com.br/revista/ideias-criativas-diy/dicas-
horta-plantas-plantio/> Acesso em: 08 de novembro de 2017.
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No dia 23 de novembro do corrente ano os alunos do 9º ano após o conteúdo

adquirido ao longo do semestre do ano de 2017, culminaram as atividades do projeto de

Etnobotânica de Plantas Medicinais, plantando mudas de plantas medicinais no pátio da

frente  da  escola   de  maneira  prática,  dinâmica,  sensibilizando  e  conscientizando  os

alunos em relação ao meio ambiente.

A atividade da horta escolar de Plantas Medicinais visa despertar o interesse do

aluno de maneira a trabalhar conscientização ambiental com os alunos, visto que, ao

lidar com a horta eles percebem como tudo na natureza está interligado e quão   grande

  são    os   impactos   das    ações    antrópicas   no    meio    ambiente. Esta atividade vem

como  um  mecanismo  que  potencializa  o  ensino-aprendizagem  por  parte  do  aluno,

despertando nele interesse por uma alimentação saudável e um maior contato com a

natureza. 

Figura 1:  Horta de Plantas Medicinais plantada pelos alunos do 9ºano no pátio da 
Escola Carlota Vieira da Cunha.


