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Resumo

As  hortas  escolares  são  alternativas  para  a  promoção  de  Educação  Ambiental  e  boa
alimentação,  sendo  um excelente  meio  para  a  valorização  do  meio  ambiente,  integrando
sustentabilidade e economia. O presente trabalho objetivou promover a educação ambiental a
partir  da produção e  consumo de hortaliças,  visando também a  reeducação alimentar  e  a
economia com custos na merenda escolar. As ações foram desenvolvidas em conjunto com os
alunos e fazem parte das atividades do projeto Hortus do time Enactus IFCE Maracanaú, na
EEIEF  Maria  Guiomar  Bastos,  no  município  de  Pacatuba  -  CE.    A ação  promoveu  a
sensibilização ambiental e espera-se que s ações contribua para a melhoria da alimentação do
alunos e promoção de saúde com o uso de alimentos livres de agrotóxicos. 
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sustentabilidade; economia.

Abstract

School  gardens  are  alternatives  for  the  promotion  of  Environmental  Education  and  good
nutrition,  being  an  excellent  medium  for  the  valuation  of  the  environment,  integrating
sustainability  and economy. The present  work aimed to promote  environmental  education
from the production and consumption of vegetables, aiming also at food reeducation and the
economy with school meals costs. The actions were developed jointly with the students and
are part of the activities of the Hortus project of the IFCE Maracanaú Enactus team, at EEIEF
Maria  Guiomar  Bastos,  in  the  municipality  of  Pacatuba  -  CE.  The  action  promoted
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environmental awareness and it is hoped that actions will contribute to the improvement of
student nutrition and health promotion through the use of food free of pesticides.

Keywords: environmental  education;  school  gardens;  nutritional  education;  sustainability;
economy

INTRODUÇÃO

A escola  é  um  ambiente  de  integração,  desenvolvimento  e  aprendizagem,  assim,

percebe-se a necessidade de uma Educação Ambiental (EA) mais palpável, visto os grandes

problemas ambientais relacionados ao mau uso dos recursos naturais. A EA surge como uma

alternativa de mitigar esses problemas na sua raiz, visto que a escola tem um importante papel

social de criar cidadãos conscientes, responsáveis e atuantes na sociedade. 

Uma das formas de trabalhar a EA é a produção de Hortas no ambiente escolar, sendo

uma excelente alternativa para a promoção de uma boa alimentação e consequentemente, da

saúde.  Utilizando-se  de  materiais  recicláveis  como  matéria-prima  para  a  produção  dos

canteiros, essa prática promove uma correta destinação de resíduos como as garrafas PET,

bem como conhecimento acerca da importância da reutilização.

Os principais objetivos da EA são: a sensibilização, onde há o processo de alerta, para

alcançar o pensamento sistêmico; compreensão, que é o conhecimento dos componentes e

mecanismos dos sistemas naturais; responsabilidade, onde há o reconhecimento do homem

como  principal  responsável  pela  manutenção  do  meio;  competência,  capacidade  de  agir

efetivamente no meio; e cidadania, onde seria possível a conciliação entre o meio ambiente e

a sociedade (EFFTING, 2007). A Política Nacional de Educação Ambiental, na lei 9.795, de

1999, define a EA como: 

“processos  por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores

sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade

de vida e sua sustentabilidade." 

É um componente essencial e permanente da educação de todo o país, devendo estar

presente interdisciplinarmente, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, seja

em caráter formal ou não formal (JACOBI, 2003) e deve funcionar dentro da sala de aula,

interdisciplinarmente,  influenciando  e  conscientizando  os  jovens  sobre  a  importância  de

conservar e manter o planeta. 
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A Organização Mundial da Saúde define que uma das melhores formas de promover a

saúde é através  da escola.  Isso porque,  a escola é um espaço social  onde muitas  pessoas

convivem, aprendem e trabalham, e os estudantes e os professores passam a maior parte de

seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas de educação e saúde podem ter maior

repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência (HOFFMAN; FERNADEZ,

2001).

A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes  atividades  didáticas,  onde os

estudantes podem colocar em prática seus conhecimentos sobre nutrientes e ciclo de vida das

plantas. Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas,

proporciona  uma  grande  variedade  de  alimentos  a  baixo  custo  e  no  lanche  das  crianças,

estreitamento de relações através do trabalho coletivo (HOFFMAN; FERNADEZ, 2001).

 A horta escolar atua na transformação do ambiente em um espaço de valorização da

cultura  alimentar,  e,  possibilita  ainda,  que  o  aluno  compreenda  seu  papel  como  cidadão

responsável pela preservação da natureza (SCHARF, 2013).

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) salienta que todas as escolas

devem possuir um cardápio nutritivo, para que todas as crianças tenham hábitos alimentares

saudáveis, em todas as faixas etárias. Com a Lei nº 11.947, de 2009, 30% do valor repassado

do PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Através das

Hortas  Escolares,  promove-se  também  essa  prática,  pois  os  próprios  pais  podem  ser

integrados  às  ações  desenvolvidas  na  escola,  sendo  potenciais  vendedores  dos  alimentos

orgânicos.

A promoção de Hortas Verticais, será realizada na EEIEF Maria Guiomar Bastos, no

município de Pacatuba - CE, tendo como principal objetivo promover a educação ambiental a

partir  da produção e consumo de hortaliças,  visando também uma reeducação alimentar e

economia com custos na merenda escolar.

OBJETIVOS

Promover a educação ambiental a partir da produção e consumo de hortaliças, visando

uma reeducação alimentar e economia com custos na merenda escolar. Incentivando, assim, a

coleta  seletiva  com a utilização de materiais  recicláveis  para a construção das hortas  e  a

consciência ambiental, estimulando os alunos a práticas sustentáveis de desenvolvimento.
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METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido na escola EEIEF Maria Guiomar Bastos, no município de

Pacatuba - CE. As ações fazem parte das atividades do projeto Hortus do time Enactus IFCE

Maracanaú.  O  município  está  inserido  na  Região  Metropolitana  de  Fortaleza,  tem  uma

população  estimada  em  75.411  habitantes,  segundo  dados  do  IBGE.  Segundo  dados  da

prefeitura municipal de 2018, atualmente a agricultura é uma atividade secundária por conta

da baixa atratividade fiscal e da falta de políticas públicas de apoio ao pequeno produtor.

Além da baixa disponibilidade hídrica de alguns distritos (PACATUBA.CE.ORG). 

Inicialmente realizaram-se palestras sobre Educação Ambiental para os alunos do 7º,

8º e 9º ano, com foco em alimentação saudável, visando uma maior integração com a proposta

das hortas verticais.  Foi demonstrado que para a construção dos canteiros são necessários

materiais recicláveis como garrafa PET e Paletes e a partir de então iniciou-se um processo de

arrecadação desse material. Em seguida, apresentaram-se os principais modelos de hortas a

serem desenvolvidos  e  foi elaborado um calendário  de execução com os  alunos dos  dois

turnos. Realizou-se a preparação dos canteiros, utilizando-se de materiais arrecadados pelos

alunos (garrafas PET), rebitadeira, rebites e cordas. Em seguida realizou-se a preparação do

substrato, constituído por solo da região acrescido de adubação orgânica, e posterior plantio.

Foram semeadas sementes de couve, rabanete, alface e cebolinha adquiridas em mercados da

região. 

O modelo foi construído com garrafas PET de 2L cortadas ao meio e suspensos em

paletes, cada garrafa de 2L está ligada por meio do rebite a uma garrafa de 500 mL cheia com

água, onde uma pequena corda passa de uma garrafa a outra. Este mecanismo visa manter o

solo úmido e reduzir a frequência de irrigação. Além disso, ser um cultivo sustentável com a

economia de água.

As irrigações foram realizadas de segunda à sábado pelos alunos acompanhados dos

integrantes  do  projeto  Hortus  e/ou  pelo  zelador  da  escola.  Realizaram-se  o  controle  e  o

acompanhamento das hortaliças e bem como a fase de germinação das sementese crescimento

inicial das plantas. Estas atividades possibilitaram uma nova visão a respeito dos alimentos

presentes na merenda escolar. 

Até a presente data, ainda não houve coleta da produção. No entanto,  as ações de

educação ambiental foram desenvolvidas com sucesso, alcançando um público de 93 alunos

envolvidos  diretamente  na ação.    A Figura  1 mostra  o  primeiro  modelo  de  hora vertical
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construído pelos  próprios alunos em conjunto com o Time Enactus  IFCE Maracanaú.  Os

materiais foram arrecadados pelos alunos e as sementes foram fornecidas pela escola. 

 

Figura 1 - Hortas Verticais produzidas com o auxílio dos alunos utilizando garrafas PET, Paletes e cordas de

algodão. 

.

Fonte: Autores (2018)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

. A produção das Hortas verticais ocasiona grandes benefícios à comunidade escolar,

pois, além de valorizar o meio ambiente, visto que se utiliza de materiais recicláveis, oferece

uma alimentação de qualidade, livre de agrotóxicos. Além disso, reduz os custos da escola

com a compra de vegetais.  

Através da construção das Hortas Verticais  é  possível  afirmar que a  EEIEF Maria

Guiomar Bastos se tornou uma escola mais sustentável, pois os alunos iniciaram a coleta de

materiais  recicláveis para uma correta destinação e/ou reutilização desses materiais  para a

construção  de  novos  canteiros.  Constatou-se  também  uma  melhoria  na  alimentação  dos

estudantes, já que após participarem da construção e plantação das hortaliças, mostraram-se

mais propícios ao consumo de vegetais e buscaram replicá-los em suas casas.
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As  atividades  ocorreram  de  forma  lúdica  e  promoveram  a  valorização  do  meio

ambiente visando a sustentabilidade e a economia,  e a possibilidade de uma EA palpável.

Adicionalmente, foram transmitidas as primeiras noções de empreendedorismo ao demonstrar

a  viabilidade  da  implantação  do sistema  nas  residências  dos  alunos  e  a  possibilidade  de

incremento de renda. 
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