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Introdução

A alimentação e nutrição adequadas são requisitos 
essenciais para o crescimento e desenvolvimento de 
todas as crianças. Mais do que isso, são direitos 
humanos fundamentais, pois representam a base da 
própria da vida. Crianças e adolescentes para estarem 
saudáveis e bem alimentados, necessitam de uma 
variedade de alimentos seguros em quantidade 
suficiente e de boa qualidade. Sem uma nutrição 
adequada, não é possível desenvolver seus potenciais 
plenamente [1].

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS 
[2] uma das melhores formas de promover a saúde é 
através da escola. Isso por que, a escola é um espaço 
social, onde muitas pessoas convivem, aprendem e 
trabalham, além disso, é onde os programas de 
educação e saúde podem ter a maior repercussão, 
beneficiando os estudantes na infância e na 
adolescência, portanto, ela desempenha um papel 
fundamental na formação dos hábitos alimentares. 

A Horta escola, promovido pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE é um laboratório vivo 
para essas diferentes atividades didáticas. O programa 
de implantação de hortas escolares representa uma 
estratégia de educação ambiental, de desenvolvimento 
sustentável e promoção de hábitos saudáveis pelo 
consumo dos produtos cultivados. Nas escolas, as 
atividades envolvidas na horta permitem trabalhar os 
conteúdos de alimentação, nutrição e ecologia em 
diversas disciplinas (matemática, ciências, geografia, 
etc). A horta, além de contribuir para a merenda 
escolar, proporciona a aquisição de bons hábitos 
alimentares, estímulo ao consumo de hortaliças e frutas, 
bem como resgate de hábitos regionais e locais [3].

Nesse sentido é necessário refletir sobre a 
importância da horta escola na formação de hábitos 
alimentares. Desta forma, objetivou-se neste trabalho
promover aos alunos do Educandário Municipal 
Cônego Costa Carvalho, inseridos no projeto mais 
educação do FNDE, através de aulas práticas de 
alimentação e a teoria da sala de aula, o incentivo ao 
consumo de produtos in-naturas e regionais além de
terem uma visão crítica sobre a importância do 
alimento saudável cultivado em um ambiente natural.

Material e métodos

Este projeto foi aplicado aos alunos do ensino médio da
4ª série e do ensino fundamental da 7ª e 8ª série da Escola 
Municipal do Cônego, localizado no Bairro de Maranguape 
I, Paulista, através de atividades envolvendo a horta como 
plantio e colheita, reciclagem de resíduos sólidos 
(compostagem, coleta seletiva) e oficinas culinárias.

Resultados e Discussão

Segundo Turano [4] o conhecimento e a ação 
participativa na produção e no consumo principalmente de 
hortaliças - fonte de vitaminas, sais minerais e fibras -
despertam nos alunos mudanças em seu comportamento 
alimentar, atingindo toda a família. Essa relação direta com 
os alimentos também contribui para que o comportamento 
alimentar das crianças seja voltado para produtos mais 
naturais e saudáveis, oferecendo um contraponto à 
ostensiva propaganda de produtos industrializados e do tipo 
fast-food. Magalhães [3] afirma que utilizar a horta escolar 
como estratégia, visando estimular o consumo de feijões, 
hortaliças e frutas, torna possível adequar a dieta das 
crianças. Outro fator interessante é que as hortaliças 
cultivadas na horta escolar, quando presentes na 
alimentação escolar, fazem muito sucesso, ou seja, todos 
querem provar, pois é fruto do trabalho dos próprios 
alunos. As oficinas culinárias, para fazer saladas, sopas, 
sanduíches naturais e sucos mistos de vegetais e frutas, são 
estratégias muito eficazes para promover uma melhoria na 
aceitabilidade desses alimentos, os quais, embora muito 
nutritivos, costumam ser os campeões de rejeição.

Levar os alimentos para a sala de aula, tentando, de 
algum modo, transformá-los em elemento pedagógico, faz 
com que as crianças participem das ações de educação 
alimentar desenvolvida e não fiquem como meros 
espectadores, aprendendo ainda acerca da importância da 
higienização desses alimentos. Além disso, as atividades 
desenvolvidas na horta envolvem a participação de diversos 
membros da comunidade escolar (diversos profissionais das 
unidades educativas, pais e pessoas da comunidade), tal 
trabalho coletivo fortalece a relação da comunidade com a 
escola, aproximando os sujeitos sociais e desenvolvendo o 



senso de responsabilidade e de cooperação nas escolas
[3].

Através da horta escola os alunos relacionam o 
conteúdo visto em sala com aplicações práticas,
conscientiza sobre a importância das hortaliças e seu 
valor nutritivo, o cuidado com o meio ambiente,
proporciona hábitos alimentares mais saudáveis além 
de extrair da horta um complemento para a alimentação 
da escola como um todo.
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Figura 1. Montando o canteiro com garrafa pet.

Figura 2. Preparando a terra para o plantio

Figura 3. Colhendo a hortaliça (couve) para o consumo


