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Revitalizando o entorno da escola
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O projeto “Horta na escola” em consonância com o Projeto Político

Pedagógico do CIEP Nação Rubro Negra ,faz uma releitura do espaço

escolar, além de trabalhar de forma interdisciplinar as áreas do

conhecimento.

Ao construirmos uma horta sustentável na escola, estamos

desenvolvendo uma série de novas aprendizagens e valores;

Estamos oportunizando que os educandos aprendam a ouvir, a tomar

decisões, a socializar o conhecimento , a seguir instruções, a ler

manuais, entre tantas outras habilidades;

FOCO DO PROJETO



O aprendizado coletivo nos permitirá cuidar do meio ambiente,

utilizando melhor seus recursos, minimizando desgastes e reciclando

materiais, praticando os princípios da ecologia, de reutilização,

reciclagem e compostagem.

Atividades a partir do manuseio da horta, desenvolvidas

por professores e alunos, auxiliados por profissionais que atuam no

contexto escolar, se transformam em conhecimento nas salas de

aula.



O Projeto é realizado no próprio espaço da escola , no seu entorno.

A escola está situada na Pça Nossa Senhora 

Auxiliadora s/n – Leblon.

O CIEP Nação Rubro Negra atende em média 900 alunos entre os turnos diurno e 

noturno – no diurno atende os segmentos de ED. Infantil até o 6º ano experimental e 

no turno noturno atende os alunos do PEJA.

A escola é constituída de um prédio que abriga  vinte e duas salas de aula, uma sala 

de leitura, uma sala de recursos, um laboratório de ciências, uma sala de informática, 

direção, secretaria, sala dos professores e  sala do Mais Educação ( extinto); quatro 

banheiro no segundo andar, quatro banheiros no primeiro andar. No térreo temos dois 

banheiros , refeitório, anexo, e quadra;

CONTEXTO E APLICAÇÃO     



A equipe  gestora é composta de um diretor geral; duas diretoras 

adjuntas; uma coordenadora, um chefe de secretaria.

O grupo de docentes é constituído de cinquenta e um profissionais;

Toda a comunidade escolar tem sido impactada pelo projeto;

Iniciou-se no primeiro semestre seguindo ao longo do ano 

letivo



JUSTIFICATIVA DO PROJETO

As ações educativas escolares entre professores e alunos

oportunizam novos saberes e habilidades fazendo com que nossas

atitudes e práticas pessoais sejam repensadas. Sendo assim, a Horta

na escola é um projeto que busca alcançar saberes mais

significativos.



Promover no contexto escolar ações sustentáveis permitindo a todos

os envolvidos no processo ensino-aprendizagem a vivenciarem

práticas educativas que levem a assumirem novos hábitos que cultive

o cuidado com os equilíbrios ecológicos relacionando-os com às áreas

do conhecimento de forma interdisciplinar.

Objetivo geral



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Levar os alunos a manusear e ter  contato direto com a natureza de forma respeitosa e 

prazerosa;

Oportunizar o aluno a conquistar e conhecer um espaço novo, preservando o meio 

ambiente que vive;

Proporcionar aos alunos a descoberta de técnicas de plantio , manejo do solo, cultivo 

de semente e das plantas;

Realizar atividades de leitura e escrita a partir do conhecimento prático vivenciado 

no manuseio da horta;



Desenvolver de modo integrado com todos os turnos da escola, a  consciência da 

responsabilidade de preservação do meio ambiente;

Promover a responsabilidade social e participação em grupo, incentivando o 

auxílio ao colega, o diálogo e o respeito pelo outro;

Levar os alunos a perceberem que a Horta é um espaço vivo , onde todos 

os organismos juntos formam uma cadeia, proporcionando uma produção 

sustentável e fonte de alimentação saudável;

Socializar o conhecimento com toda a comunidade escolar.



DESENVOLVIMENTO

A princípio começamos com uma horta próxima da cozinha  localizada na parte 

interna do  prédio, próximo do refeitório , onde recebiam mais sol;

Depois , iniciamos por plantar no terreno livre , com pomar, hortas espirais 

e/ou canteiros, sempre aproveitando material de sucata, como caixotes, 

paletes , tocos de árvore e bambus;

Por fim, investimos nos canteiros já existentes, formando um jardim na 

frente do prédio.



Fizemos uma escala para irrigação diária, respeitando o melhor horário 

e com uma escala de substituição , caso aconteça algum imprevisto.

Foram retiradas as plantas invasoras , afofaremos a terra próxima as 

mudas ,completaremos os  níveis de terra em plantas descobertas, além 

de observar se há algo de errado, como pragas.

No período adequado, a colheita será feita. Já a higienização será feita 

com auxílio de professores e/ou merendeiras.

O consumo será feito com as turmas que iniciaram o projeto e 

assim sucessivamente. Até chegar a um nível que entrem para a 

merenda escolar.



O  projeto iniciou-se com as turmas da Educação Infantil, 5º ,6º ano e PEJA, na 

realização de hortas espalhadas pela escola, plantando temperos , ervas 

medicinais , flores entres outros; Aos poucos fomos contagiando outras turmas, 

que também passaram a plantar e se sentirem responsáveis pelos canteiros;

Formamos  grupos de mediadores (alunos e professores mais interessados)  

que passaram a dar suporte às próximas turmas.

Temas como :“Alimentação saudável”, “ Reciclagem e Reutilização”  

“ Consumo consciente”, entre outros,  foram contemplados na nossa Feira de 

Ciências em outubro;         

Diferentes atividades de leitura  e escrita são realizadas nas turmas 

a partir do conhecimento prático realizado no manuseio da horta.                               



Esperamos que até o fim do ano letivo , todas as turmas possam já ter seu

canteiro plantado e cultivado por eles;

Além disso, será desenvolvido um programa de reaproveitamento do lixo

orgânico do CIEP, gerando nosso próprio adubo. Além de consumirmos

nossas hortaliças.

CONCLUSÃO   

As atividades em sala de aula, tornaram-se mais significativas a partir da vivência

e da prática de manuseio do solo e do cultivo de diferentes plantas.

Isso ficou evidenciado na nossa Feira de Ciências.

Muitas produções e trabalhos realizados pelos alunos estavam relacionados a temas

relacionados à alimentação saudável e reciclagem









recursos utilizados para realização do projeto

Garrafas Petz ( campanha na escola para arrecadação );

Caixotes( conseguimos na feira );

Mudas ( conseguimos algumas doações, mas precisamos de mais mudas);

Sementes (  doações );

Mangueira de água para irrigar ( precisamos de duas resistentes ao sol e de 50  

metros );

Cortador de grama portátil;

Terra adubada .
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