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RESUMO 
 
 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado cumprir o 
importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com o cuidado do ambiente. 
A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o repensar de responsabilidades e atitudes de 
cada um de nós, gera processos educativos ricos, contextualizados, significativos para cada 
um dos grupos envolvidos. Neste contexto, o cultivo de hortas escolares pode ser um valioso 
instrumento educativo.O presente trabalho propõe uma maneira diferenciada de se discutir as 
questões ambientais básicas com crianças em idade escolar, visando o despertar da 
conscientização ambiental desde muito cedo. Assim, uma das soluções para que este objetivo 
seja atingido é a criação e o cultivo de hortas escolares, considerando que o contato com a 
natureza, através do manuseio da terra, das sementes e mudas, durante o preparo dos 
canteiros e do plantio, possibilitará à criança ampliar o universo de conhecimento sobre as 
diferentes formas e condições de vida do planeta e sua relação com o meio em que vive. 
Prática essa, que deverá motivá-la ao respeito e cuidado com o meio ambiente. Para 
desenvolvimento do aprendizado geral, além do leque de temas científicos, específicos, que 
serão tratados durante a prática proposta, será possível transformar a atividade em um 
momento lúdico de aprendizagem e fixação de conceitos multidisciplinares, abrangendo outras 
áreas do conhecimento. Tecnicamente, o despertar da conscientização ambiental desde muito 
cedo, por meio do cultivo de horta, consiste em aprender sobre a importância do cultivo e 
plantio de produtos orgânicos, ou seja, uma forma ecologicamente correta de não poluir o meio 
ambiente, o contato com a terra no preparo dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas 
de vida que ali existem e convivem. Estas vivências podem transformar as crianças e pequenos 
espaços da escola em cantos de muito e aprendizado para todas as idades , as diversas 
etapas da criação e cultivo de uma horta: planejamento, escolha do local, estudo e preparo do 
solo, métodos de plantio, irrigação, adubação e colheita; e inclui também toda a conceituação 
dos vários elementos que compõem a alimentação: nutrientes, carboidratos, proteínas, 
gorduras, vitaminas e minerais. Conclui-se, portanto que, tanto a reeducação alimentar quanto 
a ambiental não ficaram apenas no ambiente escolar, mas também, difundida no âmbito 
familiar e comunitário. Sendo assim, o plantio de hortas nas escolas, alem da conscientização 
ambiental, hábitos saudáveis, boa saúde e bem-estar, agrega valores socioambientais que 
tornaram-se essenciais no dia a dia das crianças. 


