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CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao  longo  do  ano  os  alunos  da  Emef  Carlota  Vieira  da  Cunha  criaram  e
cuidaram  de  uma  horta  escola.  Este  projeto  vem  sensibilizar  o  aluno  e  o
aproximar do ambiente escolar. Por ser um trabalho manual de contato direto
com a terra, o aluno é estimulado de maneira diferente da habitual em sala de
aula. Isso contribui para seu processo de ensino-aprendizagem, estimulando
novas conexões e  conhecimentos  por  parte  do  aluno.  Facilitando o  link  de
conhecimentos  e  eventos  do  cotidiano  do  mesmo.  Pensando  em  todo  o
empenho,  dedicação  e  sensibilização que os  alunos obtiveram no  decorrer
deste projeto, algumas alunas do clube de ciências, que passaram todo o ano
envolvido nas atividades da horta, prepararam uma apresentação de todo o
projeto e suas etapas para a feira de ciências da escola. O trabalho ganhou
colocação de destaque no evento.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

A horta oferece ao estudante a possibilidade de aprender a plantar, selecionar
e planejar o que eles querem cultivar, transplantar mudas, regar, cuidar, colher,
decidir  o  que fazer  com o que colheu.  Esta  atividade altera  a  relação dos
alunos  com  o  ambiente  em  que  eles  vivem,  estimulando  a  construção  de
responsabilidade e comprometimento com a natureza, com o ambiente escolar
e com a comunidade, além do sentimento de valorização por parte dos alunos
com a sua e com outras espécies bem como a preservação do meio ambiente.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Diálogo sobre sustentabilidade e o impacto das ações antrópicas na natureza.

Métodos sustentáveis,  e sua criação.Além da metodologia de montagem do

aquecedor.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS



As alunas montaram um painel de apresentação com todo o passo a passo e

resultados  obtidos  com  a  montagem  de  uma  horta  escolar  no  colégio.

Apresentaram esse painel durante a feira de ciências.

Foto  1:  Alunas  apresentando  o  trabalho  desenvolvido  durante  a  feira  de
ciências.

Foto  2:  Alunas  apresentando  o  trabalho  desenvolvido  durante  a  feira  de
ciências.



AVALIAÇÃO

O trabalho foi avaliado pelos jurados na feira de ciências concorrendo por uma
boa colocação, e ganhando troféu destaque no evento. 
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