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Conclusão
A  experiência  do  desenvolvimento  da  horta 

agroecológica no pátio da escola, juntamente com os 
conceitos ministrados na sala de aula com os alunos, 
foi  ao  longo  deste  semestre  algo  de  grande 
importância  para  nós.  Dentro  das  atividades 
realizadas,  foram  abordados  vários  aspectos,  como 
por exemplo, a observação do espaço urbano de que 
fazem parte, a importância da coleta seletiva do lixo, 
os  nutrientes  que  os  legumes  oferecem  ao  nosso 
organismo,  a  importância  de  se  consumir  produtos 
livres de agrotóxicos, entre outros.

De  um  lado,  tivemos  como  pesquisadores  a 
oportunidade  de  elaborar  um  projeto,  executá-lo  e 
observar sua evolução. Isso proporcionou desenvolver 
o sentimento de que valeu a pena colocar em prática 
as  atividades.  Por  outro,  tivemos  o  prazer  de 
desenvolver  diferentes  formas  de  pensar  a 
conservação do meio ambiente com os alunos. Também 
foi  observado  o  desenvolvimento  e  a  curiosidade 
sendo aguçada na maioria dos alunos que participaram 
deste  projeto.  Sem  eles  nada  poderia  ter  se 
realizado. 



DESENHO DOS ARTISTAS MIRINS APRESENTAÇÃO

O projeto  que  deu  origem a  esta  cartilha  foi 
realizado através do grupo de Pesquisa ARCA (Núcleo 
de  Estudos  Agrários  e  Culturais)  da  Universidade 
Federal  do Rio  Grande.  Esse grupo é composto por 
alunos da Graduação e do Programa da Pós Graduação 
do  curso  de  Geografia.  Tem  como  objetivo 
desenvolver atividades vinculadas à questão agrária, 
fundamentadas na Agroecologia.

Imagem do bairro PROFILURB I – escola Jayme Monteiro em destaque.



A ESCOLA
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Jayme 

Monteiro,  situa-se  na  localidade  conhecida  como 
PROFILURB I- Rio Grande/RS. 

Essa escola faz parte do Programa de Educação 
Integral  “Mais  Educação”.  Esse programa já  existia 
em outras cidades do Estado, mas foi a partir do ano 
de  2009  que  a  SMEC  de  Rio  Grande  recebeu  e 
começou  a  oferecer  para  as  escolas  municipais,  e 
aderiu quem quis. O programa tem verba para suprir a 
maioria das necessidades, os recursos materiais e os 
recursos humanos (monitores – 1 por atividade).
As atividades desenvolvidas dentro do programa são:

Além da verba existente,  nós contamos com a 
colaboração do Projeto Quero-Quero - SMEC e com a 
Secretaria de Agricultura do Município.1

1Texto fornecido pela coordenadora do Projeto Mais Educação 
da Escola Jayme Monteiro, professora Paula Pires

TEXTO DAS CRIANÇAS 

1) Horta Escolar              2) Dança (Hip-Hop)
3) Recreação e Lazer      4) Leitura 
5) Reforço de Português 6) Reforço de Matemática



O PROJETO NA “VISÃO” DOS ALUNOS

Desenho 2

O PROJETO

Consiste em atividades práticas e teóricas que 
se realizam na própria escola duas vezes por semana. 
Partimos  da  discussão  de  temas  do  cotidiano,  mas 
sempre  procurando  respaldar  nossa  atuação  nos 
referenciais teóricos e metodológicos científicos.  O 
trabalho em forma de palestras e aulas expositivas é 
concomitante  com  atividade  extraclasse,  sendo  em 
princípio a construção de uma horta escolar.



Época ideal de plantio

Cada  hortaliça  tem  características  próprias, 
quanto à época de plantio e também quanto ao tempo 
de  produção.  Existem  espécies  que  se  adaptam 
melhor  ao  verão  e  outras  ao  inverno,  portanto  é 
importante  verificar  esta  informação  ao  adquirir  a 
semente.

Exemplos:
• Alface e couve, semeadura o ano inteiro
• Pepino,  melancia  e  melão  devem ser  semeados 

em outubro e novembro

Tratos culturais

É  necessário  cuidar  da  sementeira,  fazer 
transplantes,  regar,  controlar  as  ervas  daninha  e 
também os insetos herbívoros “pragas”.



As  hortaliças  se  agrupam  pela  parte 
comestível mais utilizada:

 Raízes: Cenoura, rabanete, batata-doce
 Bulbos: alho, cebola, beterraba
 Folhas: alface, couve, espinafre
 Frutos: tomate, pepino, pimentão, abóbora
 Flores: couve-flor, brócolis
 Ervas: cebolinha, salsa
Sementes: Girassol, linhaça etc.

Chegou a colheita... Até que enfim!!!

Os melhores horários para a colheita são quando 
a  temperatura  está  mais  baixa  e  o  sol  não  muito 
forte. Também devemos observar se as plantas estão 
prontas para serem consumidas.

AGROECOLOGIA

Segundo (Gadotti, 2000; p. 235) “a agricultura 
ecológica  está  em  harmonia  com  os  princípios  do 
desenvolvimento sustentável, pois é economicamente 
factível,  ecologicamente  apropriada  e  socialmente 
justa”.

A  agricultura  ecológica  não  usa  fertilizantes 
químicos  ou  agrotóxicos,  a  fertilização  da  terra  é 
feita  com  matéria  orgânica  e  adubação  natural, 
respeita  o  ciclo  dos  nutrientes  do  solo,  além  de 
utilizar  a  mão  de  obra  humana,  de  preferência 
familiar.  Com  objetivo  de  produzir  respeitando  os 
ciclos da natureza, almeja preservar a biodiversidade 
dos  ecossistemas,  a  auto-regulação  e 
sustentabilidade.  Como  benefícios  ela  promove  a 
geração de alimentos mais saudáveis e naturais, dando 
uma qualidade de vida melhor a quem a consome. A 
agroecologia pretende ser socialmente justa, quando 
promove  a  inclusão  social,  o  combate  a  fome  e 
promove a discussão do acesso a terra como direito 
universal  do  homem,  bem  como  a  permanência  do 
jovem no campo.



Como fazer uma horta?

Sementeira

A  sementeira  é  utilizada  para  fazer  a 
germinação de sementes de hortaliças que precisam 
ser transplantadas para um local definitivo. Como são 
sementes  pequenas  precisam de  cuidados  especiais, 
como  por  exemplo,  solo  rico  em  nutrientes  e 
peneirados,  regas  diárias  (mas  não  excessiva),  sol 
indireto e profundidade correta de semeio. Alface e 
couve  são  exemplos  de  espécies  que  precisam  ser 
transplantadas.  Já  a  cenoura  e  a  beterraba  são 
espécies que devem ser semeadas em local definitivo.

Canteiro

Devem ser levantados em relação ao solo (mais 
ou menos 30 cm) para facilitar a drenagem natural e 
podem  ser cercados por tijolos, garrafas pet vazias e 
tábuas  para  que  não  ocorra  o  desmoronamento  em 
solos arenosos (que é nosso caso).



ADUBAÇÃO ORGÂNICA

O  solo  precisa  ser  cuidado  com  respeito  e 
carinho, pois dele depende grande parte da vida sobre 
a terra. Por isso devemos nos preocupar em devolver 
à terra  o que as plantas retiraram e podemos fazer 
isso através da aplicação de composto orgânico, além 
de enriquecer o solo vai servir de alimento para as 
plantas. O composto é feito de diferentes materiais e 
pode ser preparado diretamente no solo, em caixas ou 
em forma de um monte (leiras de compostagem). Para 
fazê-lo  é  necessário  que  tenhamos:  esterco  de 
animais,  restos  de  plantas,  palhas  e  sobras  de 
alimentos da cozinha (sobras de comida, cascas, etc.) 
e misturá-los com matéria orgânica seca.

UM POUCO DA HISTÓRIA

A partir da década de 50 do século XX, no pós 
2ª  guerra  mundial,  quando  os  venenos  (pesticidas, 
desfolhantes  e  etc)  foram direcionados para  o  uso 
agrícola, o modelo de produção de alimentos baseou-
se no que ficou conhecido como a “Revolução Verde”. 
Agregado  a  mecanização,  especialização, 
monoculturas, grande emprego de produtos químicos e 
de  sementes  geneticamente  modificadas,  tudo  isto 
com  o  propósito  de  aumentar  a  produção  dos 
alimentos, mas principalmente o aumento de capital. A 
“Revolução Verde” acabou gerando impactos sociais no 
campo  (desemprego  dos  agricultores  rurais), 
juntamente  com  grandes  impactos  ambientais 
(interferência na biodiversidade dos sistemas).

 



A partir dos anos 62 (com a 
publicação  de  Primavera 
Silenciosa de Rachel Carson) 
que  através  de  estudos  que 
demonstraram  os  efeitos 
nocivos  desta  revolução  e 
levando em conta que não só 

a produção  é  importante,  mas 
sim a qualidade dos produtos. A sociedade tornou-se 
mais exigente no que consome e na forma como são 
produzidos seus alimentos, surgindo ai a Agroecologia 
como uma saída para uma alimentação mais saudável, 
levando  juntamente  com  este  fator  uma  maior 
preocupação  na  preservação  do  meio  ambiente  (a 
agricultura ecológica procura preservar os recursos 
naturais  do  local  onde  é  implantada).  Sendo  assim, 
além de produzir alimentos mais saudáveis ela ainda 
beneficia  os  solos  na  conservação  da  fertilidade, 
trazendo  um  fator  a  mais  para  sua  utilização,  a 
preservação  da  biodiversidade  nos  locais  onde  é 
empregada. 

VANTAGENS DE TER UMA HORTA
Por que fazer uma horta?

Na infância  as  crianças  precisam de  uma  boa 
alimentação,  ela é essencial  para que as mesmas se 
desenvolvam com saúde e inteligência. Para ser boa a 
alimentação  deve  ser  bem  variada  e  colorida,  pois 
cada produto que comemos abastece nosso organismo 
com  diferentes  quantidades  de  proteínas, 
carboidratos,  vitaminas  entre  outros  que  são 
importantes para nosso bem-estar.

Esses  alimentos  são  possíveis  de  serem 
produzidos  em  pequenos  espaços,  por  exemplo,  na 
nossa escola,  nos nossos quintais, em floreiras,  com 
isto estamos garantindo produtos de melhor qualidade 
e ainda economizando nas despesas alimentares. Uma 
horta exige atenção diária,  com regas,  semeaduras, 
transplante, controle do mato (capim e outras ervas 
não comestíveis), por isso é importante que ela seja 
implantada  perto  de  nós,  assim  no  tempo  livre 
podemos cuidar das nossas plantinhas.



O  que  é  necessário  para  implantar  uma 
horta?
 -boa  localização  (preferência  a  locais  com  boa 
insolação)
 -uma  boa  terra  rica  em  matéria  orgânica  (Caso 
disponha  somente  de  solo  arenoso  é  importante 
reciclar  os  resíduos  “lixo”  orgânicos  em  forma  de 
compostagem para agregá-los ao solo)
 -ferramentas (enxada, ancinho, regador, pá, carrinho 
de mão,...)
  -sementes  (devemos  escolher  aquelas  de  nossa 
preferência). É importante colher, secar e guardar as 
sementes produzidas, assim não precisamos comprá-
las a cada ano.
 -disponibilidade de água (uma boa dica é cobrir o solo 
com capim seco para mantê-lo úmido, o que reduz os 
gastos com água)

  E o mais importante: vontade de cuidar das 
plantinhas...

Cultivar as plantas, cuidar da terra!

Cultivar a amizade, a tolerância.... 



ALIMENTO DE QUALIDADE

 Segundo  dados  do  Ministério  da  saúde  do 
governo federal a taxa de desnutrição no município do 
Rio  Grande  vem caindo,  porém outro  fator  vem se 
destacando que é o risco a obesidade, o que pode ser 
indício  de  desequilíbrio  na  alimentação  e  falta  de 
qualidade na dieta alimentar.

É  importante  não  só  a  produção  em si,  mas  o 
fator  qualidade,  algo  secundário  na  produção  da 
agricultura  industrial.  Optamos  pela  produção  que 
prima pelo valor qualitativo do alimento, pelo cultivo 
sem venenos.  O alimento carrega em si muito mais do 
que um valor mercadológico, mas a fonte de energia e 
saúde que nos sustenta. Por outro lado ele tem forte 
relação  simbólica  e  de  valores  humanos 
compartilhados entre as comunidades locais.




