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RESUMO 
 
 

Cidadania, Planetaridade, Sustentabilidade, Globalização são temas bastante atuais, que se 
relacionam e são oriundos da prática da educação ambiental e do processo reflexivo sobre 
essa prática. O uso da temática sustentabilidade/meio ambiente na construção da cidadania e 
como possibilidade do desenvolvimento do pensar reflexivo, sobre o cotidiano individual e da 
comunidade, constitui uma ferramenta importante para a atuação do professor de Ciências 
junto aos jovens estudantes do ensino fundamental. O presente relato descreve o 
desenvolvimento de um projeto de trabalho que realizado por uma aluna licencianda-Biologia, 
em uma escola particular do município de Taubaté (SP), como etapa de atividade a ser 
desenvolvida no Estagio Supervisionado Obrigatório, para os cursos de licenciatura. A 
elaboração e execução do projeto objetivaram habilitar a licencianda para futuras ações 
práticas, sob bases teóricas, na realização de projetos de cunho sócio-educativo-ambiental, 
envolvendo estudantes do Ensino Fundamental I. O Projeto Horta teve o intuito de promover 
ações dentro da escola que visavam provocar mudanças de atitude no aluno, por meio da 
produção de uma horta orgânica. Além de poder ter sido vinculado há um Projeto de Educação 
Financeira, existente na escola, que visava a preparação dos alunos para o consumo 
consciente e a importância de ser um cidadão solidário desenvolvendo ações sociais, com a 
venda das hortaliças e vegetais os quais foram plantados e colhidos pelo próprio jovem. 
Envolvendo um total de 25 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, foi realizado durante 6 
meses. O colégio disponibilizou uma área especifica para horta, onde foram realizadas pelos 
alunos, sob a supervisão da acadêmica a semeadura de hortaliças (alfaces), mudas de couve e 
mudas de tomates cerejas, as quais após germinar foram transplantadas ao atingir a altura de 
10 cm. Para serem transplantadas foram escolhidas as melhores mudas, canteiros foram 
irrigados todos os dias no inicio da manhã, foi realizada compostagem para ser transformado 
adubo orgânico para melhor preparo do solo e fortalecimento das culturas, os alunos traziam 
de sua residência resíduos orgânicos para este processo, que futuramente seriam 
transformados em húmus e composto para horta. Foram elaborados inseticidas naturais para o 
controle de pragas, a base de alho branco, que era colocado 1 vez por semana nas plantas, e 
colocados farinha de osso 1 vez ao mês para fortalecimento do solo. Os resultados foram 
bastante significativos em Educação Ambiental na disciplina de Ciências. Pois mesmo com 
algumas dificuldades, foi possível criar uma mudança de atitude nos alunos. No decorrer do 
projeto foi possível transmitir aos alunos a importância dos seres vivos, demonstrar os ciclos 
biológicos por meio do processo de compostagem, mostrar a importância de uma alimentação 
saudável e o entendimento do que seriam os produtos orgânicos. Os inseticidas naturais, feitos 
por eles próprios foram eficientes no controle de pragas. O preparo do solo com farinha de 
osso possibilitou um resultado benéfico para o solo e fez com que as plântulas tivessem um 
melhor estímulo para o seu crescimento. A ação da prática, por parte dos alunos, fez com que 
todos demonstrassem interesse, além da responsabilidade, do cuidado com as culturas, uma 
vez que estas seriam produtos comercializados por eles próprios para arrecadação de dinheiro, 
que foi utilizado na compra de fraldas geriátricas, que foram por eles doadas a uma instituição 
de caridade do município. O aprendizado e crescimento profissional da acadêmica que 
desenvolveu o projeto foi relatado por esta, como de grande importância em sua atuação 
profissional futura. 


