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Introdução

O presente trabalho foi conduzido na Escola Frei 
Jaboatão, localizada na Cidade de Jaboatão dos 
Guararapes, região metropolitana do Recife, Estado de 
Pernambuco, com o intuito de aumentar a interação na 
escola, pois, uma horta tem grandes vantagens para 
toda comunidade escolar, como: diminuir gastos com a 
alimentação, permite a colaboração dos alunos, 
enriquecendo o conhecimento dos mesmos, estimula o 
interesse dos alunos pelos temas desenvolvidos com a
horta, além de fornecer vitaminas e sais minerais
importantes à saúde dos alunos [1]. Por meio da 
horticultura, o mundo vegetal dobra-se ao trabalho da 
arte que deve servir à função pedagógica [2].

A implantação do sistema de horta escolar teve como 
objetivo levantar a construção do conhecimento de
matemática com estudo de diferentes formas dos 
alimentos cultivados; de biologia com o estudo 
crescimento e desenvolvimento dos vegetais associados 
com o desenvolvimento do próprio corpo; de química 
com a importância de ter na terra todos os nutrientes 
para o bom desenvolvimento da planta.

Material e métodos

Os materiais utilizados no trabalho foram adubo 
orgânico de curral em sacos de cinqüenta quilos, 
totalizando uma tonelada, sementes de hortaliças 
diversas como Alface (Lactuca sativa L.), Beterraba 
(Beta vulgaris L.), Cenoura (Daucus carota L.), 
Coentro (Coriadrum sativum ), Jerimum (Lagenaria 
vulgaris), Pepino (Cucumis melo), Tomate 
(Lycopersicon esculentum), as sementes adquiridas em 
sacos de um quilo, através do projeto Mais Educação 
com subsídios do Governo Federal; foram utilizados 
arame farpado em peça de cinqüenta metros, vinte 
estacas de madeira, quatro enxadas, quatro ancinhos, 
uma mangueira de cinco metros, um carro de mão,

quatro regadores, cinco escarificadores e caixa de 
grampos, dez metros cúbicos  de argila e uma trena de 
dois metros de comprimento. O trabalho foi realizado 
no mês de Novembro de 2008 e teve a duração de seis 
meses, e sua execução ocorreu da seguinte forma, 
primeiramente foram feitas reuniões com pais de alunos 
para mostrar à importância de uma alimentação 
saudável a base de hortaliças sem o incremento de 
agrotóxicos. 

Posteriormente foram ministradas aulas teóricas com 
os alunos do ensino fundamental referentes à
importância da implantação da horticultura na escola. 
Em seguida iniciaram-se as aulas práticas; primeiro 
limpou-se a área selecionada para implantação da horta 
e localizada atrás da escola, em seguida construiu-se 
uma cerca de arame farpado com quatro fileiras de 
arame e estacas com espaçamento de um metro uma da 
outra, para isolar a área, depois se delimitou os 
canteiros com medidas de um metro e vinte centímetros
de largura por três metros de comprimento (1,20 x 3,00 
metros), divididos em dez canteiros, sendo dois
canteiros destinados à alface, dois para coentro e dois 
utilizados, no  plantio do tomate.

Preparados com argila e terra solta a uma 
profundidade de 20 centímetros, na proporção de 1:1, 
ou seja, uma parte de terra para uma parte de argila. 
Após estas etapas ocorreu o processo de adubação com 
cem quilos de adubo por canteiro revolvendo sempre o 
solo, a fim de misturar e quebrar os torrões
proporcionando uma melhor aeração e absorção de 
matéria orgânica para beneficiar as sementes que 
seriam plantadas. O adubo utilizado foi orgânico para 
todos os canteiros. No entanto, exerce três funções: 
como fertilizante, como corretivo e como 
condicionador do solo. É um fertilizante, embora de 
baixa concentração, sendo necessário usá-lo em 
maiores quantidades, mas contém nitrogênio, cálcio, 
fósforo, potássio, magnésio e enxofre, além dos 



micronutrientes: boro, cloro, cobre ferro, manganês, 
molibdênio e zinco. Decorridas duas semanas 
revolvendo o solo dos canteiros e regando-os, 
delimitaram-se os espaçamentos para cada hortaliça 
cultivada, e plantaram-se as sementes de Alface 
(Lactuca sativa L.), Beterraba (Beta vulgaris L.), 
Cenoura (Daucus carota L.), Coentro (Coriadrum 
sativum), Jerimum (Lagenaria vulgaris), Pepino 
(Cucumis melo), Tomate (Lycopersicon esculentum),
que foram distribuídas nos canteiros A, B e C; as 
sementes de jerimum e pepino foram plantadas 
diretamente nas covas a profundidade de 2,0 
centímetros, introduzindo duas a três sementes juntas, a 
alface que era de uma variedade crespa plantou-se nos 
canteiros, espaçamento de 30 x 30 centímetros, este 
espaçamento também foi utilizado para o coentro o 
espaçamento foi de 30 cm e distância na linha de 10 a 
20 centímetros; a beterraba e a cenoura foram plantadas
nos canteiros com largura de 1,20 m e altura de 20 cm, 
as sementes de tomate foram plantadas em copos 
descartáveis e posteriormente transplantadas para as 
covas com 20 cm de profundidade, e espaçamento de 
1,20 m entre linhas e 0,4 m entre plantas. Quanto à
influência na escolha das hortaliças deu-se após o
levantamento bibliográfico [3]. De acordo com a tabela 
1, podemos observar as culturas implantadas em cada 
canteiro. Ao ser feito todo processo de implantação das 
sementes das hortaliças, partiu-se para a manutenção 
com regas duas vezes ao dia, pela manhã e no final da 
tarde, realizada pelos alunos [4].
Resultados e discussão

Com a chegada do período de colheita, os alunos 
fizeram à seleção dos melhores espécimes, que foram 
destinados a cozinha da escola para fazer parte da 
merenda escolar valorizando uma alimentação rica em 
vitaminas e sais minerais necessário ao 

desenvolvimento saudável e incentivo ao consumo de 
hortaliças. De acordo com a tabela 2, pode-se observar 
a aceitação e opinião dos alunos em relação à inclusão 
de hortaliças no cardápio escolar. Notou-se um maior 
estímulo da coordenação motora dos alunos no cultivo 
da horta por estarem em intima ligação através de suas 
mãos na construção dos canteiros.
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Conclusão

Conclui-se que este tipo de experiência além de 
diversificar a alimentação, influenciando, também, em 
sua qualidade pode ser utilizada como atividade 
mobilizadora dos diferentes grupos da escola (alunos, 
professores, funcionários, pais, etc.). Por outro lado 
potencializa o aprendizado, enquanto um laboratório 
vivo, de diferentes Ciências como a Matemática, a 
Química e a Biologia.
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Tabela 1. Culturas fixadas por canteiros.

CANTEIROS A B C
TIPO DE ADUBO Orgânico Orgânico Orgânico

TIPOS DE HORTALIÇAS Alface Beterraba Jerimum
Coentro Cenoura Pepino

Tomate

Tabela 2. Análise da aceitação dos alunos em relação à implantação da horta escolar.

Alunos entrevistados 200 200
Turno Manhã (%) Tarde (%)
Nível de aceitação 80% 95%
Participação 50% 75%
Consumo de verduras 45% 50%




