
 

A HORTA ESCOLAR COMO RECURSO DE ENSINO-APREDIZAGEM EM 
CIÊNCIAS NATURAIS 

 
Cavalcante, Felipe S.(1); Pires, Laiza S. S.(2); Lima, Renato A.(3) 

 
    (1) Centro Universitário São Lucas; (2) Governo do Estado de Rondônia, Secretaria de 
Educação (SEDUC); (3) Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente da Universidade 

Federal do Amazonas (IEAA/UFAM) 
E-mail: felipesantana.cavalcante@gmail.com 

  
O tema “espécies vegetais” faz parte do conteúdo de Ciências Naturais, porém muitos 
professores demonstram insegurança para sua abordagem, principalmente quanto à 
identificação botânica das espécies. E preparar o aluno para a cidadania significa ensinar 
por habilidades e competências, propondo situações de ensino-aprendizagem que 
favoreçam a articulação entre conhecimentos prévios e novos. Com isso, este trabalho teve 
como objetivo relatar uma experiência na implantação de uma horta condimentar escolar 
substituindo os limites físicos da sala de aula por um ambiente natural. A construção da 
horta suspensa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Castelo 
Branco, com a participação de 60 alunos do 7º ano do ensino fundamental, sendo 
executada em dois momentos, no qual o primeiro momento visou abordar por meio de aula 
expositiva com recursos multimídias o conteúdo da importância de hortas escolares, 
histórico dos vegetais, taxonomia e propriedades condimentares. Em seguida, solicitou-se 
aos alunos que individualmente realizassem um registro escrito por meio de um texto, 
sobre o conhecimento que eles possuíam antes e após o desenvolvimento dessa aula. 
Enquanto que no segundo momento foi feita a construção da horta com o plantio de mudas 
e sementes de cebolinha verde (Allium fistulosum L.), pimenta de cheiro (Capsicum 
odoriferum L.), manjericão (Ocimum basilicum L.), salsa (Petroselinum crispum L.), 
almeirão (Cichorium intybus L.), rúcula (Eruca sativa L.) e alface (Lactuca sativa 
L.). Evidenciou-se uma participação efetiva dos alunos, compreendendo: levantamento 
etnobotânico para seleção das plantas; preparo e limpeza dos canteiros, produção e plantio 
de mudas e sementes. O trabalho desenvolvido com a horta na escola faz com que os 
alunos se apropriem de saberes no sentido de reconhecer o valor e importância das 
plantas. A horta escolar utilizando plantas condimentares foi um passo para gerar vários 
temas integrados, como higiene, respeito e cooperação, trabalho em equipe e alimentação 
alternativa. Nesse sentido, o presente trabalho deverá ter prosseguimento para que mais 
alunos possam vivenciar a experiência, utilizando nas atividades da horta técnicas 
alternativas de adubação e recuperação de solos. Portanto, o ambiente escolar depende 
muito da participação de todos em atividades que envolvam alunos, professores, 
funcionários e comunidade escolar, proporcionando assim uma aprendizagem 
contextualizada e problematizadora. 
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