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Introdução 
O presente trabalho traz um relato de experiência do desenvolvimento da horta didática, na Escola Estadual Methódio 

de Godoy Lima, realizado pelos professores e com a participação dos alunos e pibidianos, visando trazer o consumo e 

o cultivo de alimentos saudáveis, plantar e consumir os produtos, desenvolver a aprendizagem significativa pelos 

conteúdos motivados por ela, e construir o conhecimento interdisciplinar, abrangendo os conteúdos procedimentais, 

atitudinais e conceituais. 

A implantação de hortas didáticas é uma forma de se trabalhar diversas atividades pedagógicas, sendo um laboratório 

vivo que auxilia no ensino, possibilitando assim trabalhar de forma interdisciplinar. (LOPES, 2011). Nesse contexto, a 

educação ambiental torna-se uma prática necessária para fortalecer relações aluno-ambiente. A Lei de n° 9.795 de 

1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) visa a capacitação de recursos humanos; o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; bem como a produção e divulgação de material educativo 

(BRASIL, 1999).  

Metodologia 
O trabalho foi desenvolvido com estudantes do ensino médio na Escola Estadual Methódio de Godoy Lima no município 

de Serra talhada – PE, durante aulas dos professores, e também durante as eletivas de química. Nas aulas práticas os 

alunos foram levados aos canteiros em que fizeram o manejo da terra e em seguida cada grupo ficou responsável por 

um canteiro e as atividades foram divididas entre eles para cada procedimento, como o plantio, colheita, irrigação, 

limpeza e compostagem.  

Resultados e Discussão 
Mediante a aplicação das propostas de trabalho, observamos o bom desempenho dos alunos. Este parecer pode ser 

interpretado pelo fato de que a participação dos discentes durante as aulas teóricas e práticas foram totalmente 

entusiasmadas e construtivas. Pode-se observar na Figura 01 e 02, que os alunos aprenderam técnicas relacionadas 

ao manejo da terra, e colocam em prática os procedimentos básicos para o cuidado com a horta, dentre eles o plantio, 

colheita, irrigação, limpeza do canteiro e compostagem. 

 

    
 

Figura 1. Aula prática de manejo do solo e técnicas de plantação. (Fonte: Arquivo Pessoal) 
 

 
 

Figura 2. Canteiro com algumas das hortaliças do plantio. (Fonte: Arquivo Pessoal) 
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Considerações Finais 
Com a criação de um projeto de horta no ambiente escolar os alunos conseguiram aprender e aplicar procedimentos 

para o cultivo de plantas e aproveitar um espaço não utilizado na escola, além de que os alimentos cultivados foram 

utilizados na alimentação escolar contribuindo para a qualidade nutricional da merenda. Diante das observações 

realizadas, torna-se necessário a aplicação de estratégias didáticas, conhecimentos e tecnologias científicas para que 

a horta traga mais benéficos para escola e para o ensino e aprendizagem.    
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