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Introdução

O presente trabalho trata da atividade de extensão 
desenvolvida na Escola Estadual João Bezerra inserida 
no bairro do Pina, zona sul do Recife (PE) e teve como 
objetivo principal mostrar a importância  da produção 
de alimentos como enriquecedor da merenda, os 
benefícios dos alimentos orgânicos para a alimentação 
humana, bem como propiciar uma atividade extra sala 
de aula, considerando os aspectos de pobreza e falta de 
segurança alimentar da localidade, repassando o 
aprendizado para o alunado sobre como manter uma 
pequena horta em casa.

Desde a antiguidade o homem já utilizava alguns 
métodos rústicos para plantar e obter seu alimento. 
Com o avanço dessas técnicas tornou-se comum a 
compra de alimentos e posterior abandono do hábito de 
cultivo de hortaliças em ambiente doméstico, visto que 
essas passaram a ser produzidas e comercializadas em 
larga escala (2). 

A escola é um espaço de contribuição para a 
formação de indivíduos responsáveis e aptos a 
colaborar e decidir sobre questões sociais, 
restabelecendo suas relações com o meio onde vive. A 
educação ambiental torna-se então uma prática 
necessária para fortalecer as relações homem –
ambiente (1).

A agricultura orgânica está relacionada com o 
conceito abrangente de agricultura alternativa, o qual 
envolve também outras correntes, tais como: 
agricultura natural, agricultura biodinâmica, agricultura 
biológica, agricultura ecológica e permacultura [3].                                     

As pequenas áreas utilizadas para produção de 
alimentos tanto em família ou em cooperativa têm 
importância enquanto fornecedoras de uma alimentação 
com custo reduzido e acessível, além de valorização da 
relação do homem com a terra, e o seu entendimento 
sobre determinadas culturas. 

A importância da participação do alunado no 
desenvolvimento e manutenção da horta colabora com 
a criação do hábito de consumo de hortaliças pelas 

crianças, contribuindo com o bom desempenho escolar 
possibilitado pelo acesso a alimentação necessária nesta 
fase de desenvolvimento. A qualidade de um alimento 
provém da soma de características combinadas capazes de 
produzir uma hortaliça com valor nutritivo, aceitável e 
desejável como alimento humano. A aparência externa das 
hortaliças é de grande importância, uma vez que o 
consumidor somente adquire o produto que parece ser mais 
atrativo [4]. 

A alface é importante na alimentação e saúde humana 
por ser fonte de vitaminas e sais minerais, além de 
apresentar baixo valor calórico destacando-se seu elevado 
teor de vitamina A.

Material e métodos

O projeto foi desenvolvido em etapas distintas, 
envolvendo o levantamento de dados sobre a localidade, 
uma revisão bibliográfica a respeito dos assuntos a serem 
abordados nas palestras e sobre as culturas a serem 
produzidas para preparação de aulas expositivas para o 
alunado. Essa atividade foi desempenhada pelos estagiários 
e envolveu a participação de aproximadamente trinta 
crianças da 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental, auxiliadas 
pela coordenadora e funcionários dessa Unidade Escolar 
para a realização de um trabalho interdisciplinar. A gestora 
escolar disponibilizou uma área com canteiros de alvenaria 
medindo 1,00 m X 3,00 m dentro da escola para instalação 
da horta orgânica.

Foram ministradas palestras abordando assuntos sobre 
meio ambiente, Educação Ambiental, agrotóxicos, 
agricultura orgânica, e alimentação saudável, para o
levantamento das concepções prévias dos educandos acerca 
dos temas em estudo.

O solo utilizado foi coletado na Universidade Federal 
Rural de Pernambuco na área de Fitotecnia do 
Departamento de Agronomia da UFRPE, com posterior 
adubação com esterco de bovinos.

Os estudantes participaram da limpeza e conservação dos 
canteiros dividindo-se em grupos menores para melhor 
aproveitamento dos conhecimentos e experiências trocadas, 
e maiores observações em relação ao crescimento das 



culturas como alface (Lactuca sativa) e coentro 
(Coriandrum sativum), verificando a presença de 
insetos e colaborando também com a rega diária.

 Dois meses após a semeadura, os educandos 
realizaram um trabalho conjunto com os estagiários de 
colheita dos vegetais cultivados

As atividades desenvolvidas depois da 
implantação da horta foram acompanhadas e 
monitoradas pelos educandos, funcionários, e professor 
orientador, observando-se os cuidados no preparo da 
área de cultivo. Os vegetais cultivados foram colhidos e 
destinados à merenda escolar local.

Resultados e Discussão

Todo trabalho desenvolvido em uma instituição 
educacional tem por fim um objetivo social de educar e 
oferecer melhores condições de vida e transformação 
social para a população, baseando-se assim na função 
da Universidade em desenvolver projetos e atividades 
que visem à disseminação do conhecimento através de 
suas ações de ensino, pesquisa e extensão.

O projeto a horta orgânica na escola vem a preencher 
uma lacuna, permitindo que haja participação das 
comunidades periféricas, transformação social e 
inserção da Universidade junto as comunidades, 
cumprindo assim seu papel fundamental que é o ensino, 
pesquisa e extensão. A implantação de hortas nas 
escolas pode servir como fonte de alimentação e 
atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens, 
como a obtenção de alimentos de qualidade a baixo cu 
custo e também o envolvimento em programas de 
alimentação e saúde desenvolvidos pelas escolas.
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