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Resumo 

O presente trabalho teve como finalidade fomentar a educação ambiental e alimentar nas 

escolas através da construção de hortas verticais, visando o desenvolvimento da consciência 

ambiental e alimentar nos alunos, melhoria nutricional no cardápio e também a economia nos 

custos com a merenda escolar. A atividade foi desenvolvida pelo time Enactus IFCE 

Maracanaú na cidade de Pacatuba – CE na escola Maria Guiomar Bastos Cavalcante. Foram 

construídas hortas verticais em estruturas de garrafa PET e foi realizado o plantio em conjunto 

com os alunos e servidores da escola. A ação proporcionou o conhecimento para a construção 

de hortas verticais e promoveu a sensibilização ambiental, além da melhoria na qualidade da 

merenda escolar e a redução de custos na compra de vegetais. 
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Abstract 

The present work aimed to promote environmental education and food in schools through the 

construction of vertical gardens, aiming the development of environmental awareness and 

food in students, nutritional improvement in the menu and also the cost savings with school 

meals. The activity was developed by the team Enactus IFCE Maracanaú in the city of 

Pacatuba - CE at the Maria Guiomar Bastos Cavalcante school. Vertical vegetable gardens 

were built in PET bottle structures and planting was carried out in conjunction with the 

school's students and servers. The action provided the knowledge for the construction of 

vertical gardens and promoted the environmental awareness, besides the improvement in the 

quality of the school lunch and the reduction of costs in the purchase of vegetables. 
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INTRODUÇÃO 

A escola é uma instituição social, ambiente de integração entre o indivíduo e a 

sociedade, onde o conhecimento torna-se facilitado e difundido. Durante o período escolar, as 

pessoas aprendem diversos conteúdos, como português, matemática, história, geografia, e, 

dentre vários outros, educação ambiental (EA). Tendo em vista os problemas ambientais cada 

vez mais presentes devido à imprudência humana, a EA vem ganhando cada vez mais espaço 

na sociedade. 

Por ser limitada a não ter uma disciplina específica (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999, Artigo 10), a educação ambiental é abordada de diferentes formas nas escolas, dentre 

elas, a construção de hortas verticais reutilizando garrafas PET. Tal atividade, além de dar 

uma nova destinação aos resíduos e fornecer conhecimentos sobre agricultura e ciclagem de 

materiais, ela também está relacionada à educação alimentar, pois as hortas podem ser 

utilizadas na alimentação das pessoas.  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como função fornecer 

alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional aos alunos da educação 

básica da rede pública. De todo o valor financeiro fornecido pelo governo federal, 30% é 

destinado à compra de produtos da agricultura familiar (Lei nº 11.947, de 16 de junho de 

2009), estimulando o desenvolvimento econômico dessas famílias.  

Dessa forma, a construção de hortas de garrafas PET na escola Maria Guiomar Bastos 

Cavalcante tem o potencial de desenvolver educação ambiental e alimentar tanto nos alunos 

mais novos, quanto nos mais velhos. Assim, os alunos podem levar esse conhecimento para 

casa, onde os pais podem passar a desenvolver suas próprias hortas e fazer parte do 

desenvolvimento econômico proporcionado pelo programa do governo. A atividade tem como 

principal objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas e do ambiente ao redor delas e 

torná-las futuras multiplicadoras de práticas ambientalmente corretas. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.947-2009?OpenDocument


 

 

A construção de hortas de garrafas PET na escola Maria Guiomar Bastos Cavalcante 

atende diretamente o parecer 819/85 do MEC que reforça a necessidade da inclusão de 

conteúdos ecológicos ao longo do processo de formação do ensino de 1º e 2º graus integrados 

a todas as áreas do conhecimento de forma sistematizada e progressiva, possibilitando a 

formação da consciência ecológica do futuro cidadão. 

É importante que valores como respeito e solidariedade para com o meio ambiente 

estejam sempre em pauta e em prática, pois como reconhece Guimarães (2008), educação 

ambiental (EA) deve se iniciar no âmbito escolar. A partir disso, observa-se a importância de 

trabalhar a EA com crianças, pois como admite Patrick Geddes, tido como pai da EA, “Uma 

criança em contato com a realidade do seu ambiente não só aprenderia melhor, mas também 

desenvolveria atitudes criativas em relação ao mundo em sua volta” (DIAS, 2013, p.3). 

A lei 9.795/99 estabelece em seu Art. 1º que educação ambiental é entendida como os 

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 sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade. 

 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR 

A preocupação em oferecer alimentos de qualidade aos alunos, no caso, orgânicos, por 

conseguinte, sem uso de defensivos agrícolas, auxilia que doenças provocadas pela má 

alimentação sejam evitadas, além de obedecer a Lei 11.947/2009, a qual declara no Art. 2o, 

inciso II - a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 

aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição 

e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e 

nutricional. As famílias dos alunos também podem ser beneficiadas através da venda de 

produtos agrícolas para a escola, pois no Art. 14 afirma que 30% dos recursos financeiros 

concebidos pelo PNAE deverão ser destinados à agricultura familiar. 

A aplicabilidade das Hortas Verticais acaba por tornar a escola uma importante 

ferramenta de conscientização sobre uma alimentação saudável, ao promover a participação 

direta das crianças com as hortas. Segundo Marin et al (2009), a formação correta hábitos 



 

 

alimentares na infância favorecem a uma boa saúde ao longo da vida. Além disso, a formação 

de hábitos alimentares saudáveis vai resultar em consequências positivas em toda a vida do 

indivíduo. 

A Educação Nutricional “dá ênfase ao processo de modificar e melhorar o hábito 

alimentar a médio e longo prazo; preocupa-se com as representações sobre o comer e a 

comida, com os conhecimentos, as atitudes e valores da alimentação para a saúde, buscando 

sempre a autonomia do indivíduo” (MACEDO; COSTA, 2008). 

 

HORTAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

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). 

Portanto, é importante que haja uma cooperação entre alunos e professores, visando um 

alcance mais amplo da educação ambiental e alimentar no âmbito escolar. 

Para fortalecer o vínculo positivo entre a educação e a saúde, devemos promover um 

ambiente saudável melhorando a educação e o potencial de aprendizagem ao mesmo tempo 

em que promovemos a saúde (Ministério da Saúde, 1999). 

Educação Ambiental se constrói também com a percepção que se tem do ambiente, 

quanto mais se desperta o aluno ou o cidadão em sua percepção, mais se favorece o 

entendimento sobre as questões emergentes que o rodeia. Diante desse conceito, tornou-se 

primordial que a espécie humana repensasse em suas atitudes e comportamentos, 

estabelecendo uma relação de preservação com o meio ambiente, podendo-se assim promover 

um modelo de desenvolvimento sustentável. (MOREIRA, SILVA e LUZ, 2009).  

 

DESCRIÇÃO DO CASO 



 

 

A atividade foi desenvolvida no município de Pacatuba – CE, na escola EEIEF Maria 

Guiomar Bastos Cavalcante por meio do projeto Hortus do time Enactus IFCE Maracanaú. O 

município está situado na Região Metropolitana de Fortaleza, e, segundo dados do IBGE 

(2018), tem uma população estimada em 83.157 habitantes.  

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

ensino fundamental, objetivando a consciência sobre a alimentação saudável, visando um 

maior engajamento com a proposta das hortas verticais de garrafas. Foi demonstrado que para 

a construção dos canteiros são necessários materiais recicláveis como garrafa PET, prego, 

tesoura e cordas, e a partir de então foi iniciado um processo de arrecadação desse material 

por meio dos próprios integrantes do projeto e dos alunos. Em seguida, determinaram-se as 

datas para a instalação das hortas. Foi realizada a preparação das estruturas com garrafas e 

cordas no IFCE e na escola com os alunos e postos pregos nas paredes, servindo de 

sustentação. Em seguida foi realizada a preparação do substrato, constituído por solo da 

região acrescido de adubação orgânica (palha, bagana de carnaúba e arisco) na proporção de 

1:3 em volume, e o plantio logo em seguida. Foram semeadas alface, cebolinha, coentro, 

pimentinha, pimentão e hortelã. 

 

MONTAGEM DA ESTRUTURA 

O modelo estrutural foi projetado com garrafas PET de 2 litros cortadas ao meio onde, 

além dos cortes, deve haver a presença de furos bem localizados e distribuídos para que a 

corda passe entre uma garrafa e a outra e para que não haja água acumulada. O modelo 

também contém pregos de metal e cordas multiuso de 4 a 5 metros, isso é necessário para 

garantir firmeza e sustentação à estrutura (Figura 1). Cada PET está ligada pela corda onde, ao 

passar pelo furo, é feito um nó simples para evitar a queda da garrafa. 

A água da chuva é reutilizada na irrigação das hortas verticais e quando o dia está 

seco, a irrigação é realizada pelos alunos acompanhados por integrantes do projeto Hortus 

e/ou pelo zelador da escola. Foi realizado o acompanhamento das hortaliças e o crescimento 

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

das garrafas PET e também a respeito dos alimentos presentes na merenda escolar.  



 

 

Figura 1– A) Modelo esquemático do corte ideal das garrafas para a estrutura das hortas verticais. B) Foto da 

estrutura implantada na escola. 
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Fonte: Autores (2019). 
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Fonte: Autores (2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização da atividade abordou temas ligados à educação ambiental e educação 

alimentar, visando um impacto na vida das pessoas. A construção das Hortas verticais 

proporciona muitos benefícios à comunidade escolar e às áreas mais próximas, pois, valoriza 

o meio ambiente reutilizando garrafas PET, resulta na melhoria na alimentação escolar, além 

de reduzir os custos da escola na compra de alguns vegetais e impactar, direto e 

indiretamente, a vida dos alunos da escola. 

Observando as Hortas Verticais introduzidas na EEIEF Maria Guiomar Bastos, é 

possível afirmar que a escola tornou-se mais sustentável, pois foi plantado nas crianças um 

pensamento ecológico e nutricional adequado. Tomou-se conhecimento também da melhoria 

na alimentação dos estudantes, já que após participarem da plantação das hortas que ficaram 

nas estruturas verticais, mostraram-se mais propícios ao consumo de vegetais e buscaram 

replicá-los em suas casas. 

As atividades ocorreram de forma educacional e explicativa, através da plantação das 

hortaliças e promoveu uma valorização do meio ambiente, visando à sustentabilidade, 

economia, e a possibilidade de uma educação ambiental difundida e de fácil aprendizado. 

Com a aplicação das hortas verticais no âmbito escolar, as crianças, pais e servidores 

obtiveram noções de empreendedorismo ao ser demonstrado a viabilidade da implantação do 

modelo em suas residências e a possibilidade de incremento de renda ao vender as hortas 

produzidas. 
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