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Introdução 
 

Esta etapa é composta por atividades ligadas pelas relações que 
podem ser criadas a partir de uma horta na escola, o trabalho com a 
horta é muito mais do que essas aulas trazem,é um trabalho continuo 
e integrado que necessita de carinho e dedicação. Pretende, por meio 
de indagações e exercícios, despertar o interesse pela pesquisa através 
da curiosidade e promover uma mudança de consciência para o 
consumo de produtos que podem ser produzidos por eles na horta, o 
contato com a terra, a paciência, dedicação. Leva em consideração a 
importância do desenvolvimento transdisciplinar, os exercícios 
propostos podem ser aplicados de forma a valorizar as diversas 
habilidades dos estudantes tornando o currículo escolar mais 
interessante e integrado. As atividades podem ser realizadas por 
diversos anos letivos, no qual cada um pode complementar a atividade 
do ano seguinte. 

Dessa forma, foram elaborados exercícios em quatro atividades 
interligadas:  

1. A horta;  
2. Desenhando nossa horta;  
3. O que plantar?; 
4. A sementeira;  
5. Nossos canteiros 
6. Plantio de mudas 
7. Cuidados no dia a dia 
 
Espera-se que elas sirvam como um guia para as práticas 

pedagógicas, ou seja, são sugestões que podem ser adequadas de 
acordo com a realidade local. Basta o educador usar a criatividade! 

Cada comunidade, cada escola, cada grupo de professores vive 
uma realidade diferente, perceber e entender o espaço onde estamos 
é um modo de conhecer a sociedade em que fazemos parte. É 
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compreender a atualidade para traçar o caminho para onde queremos 
chegar. 

Mãos a obra e boa sorte! 
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A HortaA HortaA HortaA Horta    

 
Propósito: 

 

Conhecer as diferentes alternativas que tornam possível ter e cultivar 
uma horta. 
 
Conteúdo trabalhado: 
 

- Produção de texto descritivo. 
 

Materiais que podem ser utilizados: 
 

- Fotos/Imagens dos diversos tipos de horta,  
- Fichas com os títulos das fotos  
- Textos sobre cada tipo de horta. 
 

Desenvolvimento: 
 
1. Dividir a sala em grupos e dar a cada grupo a ilustração de um tipo 
de horta.  
 
2. Orientar os alunos para que observem as instalações, materiais 
usados, canteiros. 
 
3. Distribuir em cima de uma mesa, fichas com a denominação para 
cada horta, pedindo que um aluno de cada equipe venha e tente 
encontrar o nome que ele acredita ser o que está relacionado a 
ilustração que o grupo observou. 
 
4. Depois que todos já se acomodaram com a ilustração e ficha, o 
professor lê uma pequena descrição para cada horta e os alunos 
devem conferir se conseguiram relacionar corretamente a horta com a 
ficha correta. Caso tenham ocorrido divergências, dar tempo para que 
o grupo defenda o motivo pelo qual relacionou o título à imagem. 
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Nesse momento é importante ressaltar as principais características de 
cada tipo de horta. 
 
5. Observando a imagem, relembrando as informações acrescidas pelo 
professor, o grupo deve preparar um texto descritivo para cada 
imagem e usar como título a ficha. 
 

 
Produto Final: 

 
Criação de um quadro com vantagens e desvantagens de cada tipo de 
horta. 
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Desenhando nossa hortaDesenhando nossa hortaDesenhando nossa hortaDesenhando nossa horta    

 
Propósito: 

 

Escolher o tipo de horta a ser cultivado.  Escolher e planejar em 
desenho como utilizar o espaço destinado a horta. 
 
 Conteúdo trabalhado: 
 

- Pesquisa,  
- Leitura 
- Interpretação de texto instrutivo.  
- Sistema métrico decimal.  
- Formas geométricas  
- Desenho. 
 

Materiais que podem ser utilizados: 
 

- Produto final da aula “Tipos de horta’ 
- Texto informativo sobre os critérios para escolha do local ideal 

para a horta 
- Régua 
- Metro 
- Esquadro 
- Transferidor 
- Compasso   
- Papel quadriculado. 
 

Desenvolvimento: 
 
1. Apresentar texto com considerações sobre a escolha do melhor local 
para a construção da horta. (manual horta orgânica) 
 
2. Analisar o quadro criado na aula anterior, com tipos de horta, 
vantagens e desvantagens de cada uma. 
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3. Escolher e visitar o espaço destinado a criação da horta. 
 
4. Medir e desenhar esse espaço em escala, deixando claro aos alunos 
que é importante ilustrar: área construída, espaço da horta, ponto de 
água, árvores e sombreamento, fossas, quadras, insolação e ventos. 
 
5. Listar possíveis materiais para delimitar os canteiros. Exemplo: 
pneus, PET, bambu, madeira reaproveitada de caixas, entre outras 
possibilidades que os alunos poderão sugerir. 
6. Listar num quadro as ferramentas necessárias. 
 

  
Produto Final: 

 
Croqui da horta 
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O que plantar?O que plantar?O que plantar?O que plantar?    

 
Propósito: 

 

Conhecer o calendário de culturas e as formas de plantio. Escolher as 
culturas da horta. 
  
Conteúdo trabalhado: 

 
- Medida de tempo.  
- Começo da vida vegetal.  
- Leitura e interpretação de tabela.  
- Produção de ficha técnica.  
- Produção de lista 
 

Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Tabela com prazo de produções das hortaliças,  
- Calendário de culturas no Brasil,  
- Tabela de alelopatia,  
- Calendário letivo,  
- Produto final da aula “desenhando nossa horta” 

 
Desenvolvimento: 

    
 
1. Apresentar aos alunos tabela dos prazos de produções das 
hortaliças, planejando o manejo da horta. 
2.  Apresentar tabela com calendário de culturas do Brasil. (manual da 
horta orgânica) 
3. Apresentar tabela de alelopatia. 
4. Escolher o que será cultivado, observando, cruzando as informações 
das tabelas apresentadas e pesquisando se são espécies de plantio 
direto ou se necessitam de sementeira. 
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5. Registrar no croqui as escolhas, ilustrando as espécies nos 
canteiros. 
6. Montar um calendário para a nossa horta e registrar em cartaz. 
7, Relacionar e registrar numa lista as espécies que precisam de 
sementeira e as de plantio direto. 
8. Montar ficha técnica das espécies da lista de espécies que serão 
cultivadas na horta. 

 

 
 

Produto Final: 
 

Calendário e ficha técnica. 
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A SementeiraA SementeiraA SementeiraA Sementeira    

 
Propósito: 
 
Preparar mudas para horta. Observar e registrar o processo de 
germinação. 
   
Conteúdo trabalhado: 

 
- Leitura 
- Interpretação, 
- Observação  
- Produção escrita 
 

Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Texto informativo sobre sementeira 
- Local ou recipiente p/ o plantio,  
- Sementes 
- Substrato  
- Ferramentas,  
- Produto final da aula “o que plantar”,  
- Câmera fotográfica. 

 
Desenvolvimento: 
 
1. Separar as fichas técnicas das espécies que necessitam de 
sementeira. 
2. Apresentar texto informativo “Como fazer uma sementeira”. 
3. Dividir a sala em grupos de acordo com a quantidade de fichas. 
4. Cada grupo ficará responsável por preparar uma sementeira 
observando as informações sobre a espécie. 
5. Fazer o registro diário das observações feitas na sementeira. 

 



 
10 

 Produto Final: 
Sementeira. 
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Nossos CanteirosNossos CanteirosNossos CanteirosNossos Canteiros    
 

Propósito: 
 
Promover vivencia em atividades cooperativas. Formar canteiros 
usando o registro das aulas anteriores. Estimular o hábito de registros 
diários sobre as atividades. Se possível vivenciar o uso do subproduto 
da composteira. 
   
Conteúdo trabalhado: 

 
- Leitura 
- Pratica em grupo 
- Trabalho em equipe 
- Geometria 
- Escala 

 
Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Texto informativo sobre o preparo da terra,  
- Material da aula “Desenhando nossa horta” 
- Ferramentas,  
- Composto orgânico,  
- Terra rica,  
- Serragem ou folhas secas,  
- Placas de madeira, bambus, telhas, garrafas plásticas (PET)  
- Tinta,  
- Pincéis  
- Câmera fotográfica. 

 
Desenvolvimento: 
 

1. Apresentar texto informativo sobre o preparo da terra. 
2. Dividir a sala tendo um aluno responsável pelo registro das 

imagens, alunos responsáveis pelo registro escrito, equipes 
responsáveis: pela limpeza e retirada de ervas daninhas, 
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descompactar o solo, peneirar e nivelar, incorporar o composto, 
cobrir com terra rica, proteger a terra e fazer placa identificando 
a espécie cultivada no canteiro. 

3. Usando o croqui da aula “Desenhando nossa horta” reproduzir os 
desenhos do canteiro em escala real 

4. Pode ser feito nesse dia o cultivo de plantio direto. 
 

 
 Produto Final: 

 
Sementeira. 
 

Dica: Essa atividade pode ser promovida no fim de semana com a 
presença dos pais, envolvendo a comunidade. 
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Plantio de mudasPlantio de mudasPlantio de mudasPlantio de mudas    
 

Propósito: 
 
Incentivar atitudes de responsabilidade. Plantar ou transplantar as 
espécies dos canteiros. 
Promover observação, registro e contato com os vegetais. 
   
Conteúdo trabalhado: 

 
- Leitura e interpretação de imagem, 
- Leitura e interpretação de texto técnico,  
- Observação e produção de texto. 

 
 

Materiais que podem ser utilizados: 

 
- Croqui da aula “Desenhando nossa Horta” 
- Fichas técnicas da aula “O que plantar” 
- Mudas 
- Régua ou metro 

Câmera fotográfica 
Desenvolvimento: 
 
1. Usando as fichas e o croqui, produzidos em aulas anteriores, 
orientar-se para o trabalho, dividindo as tarefas por equipes. Exemplo: 
quem vai plantar, identificar, regar... 
 
2. Plantar seguindo as instruções da ficha e conforme a localização 
previamente estabelecida  em croqui. 
 
3.  Produzir texto coletivo em formato de relatório. 
 
4. Discutir a necessidade de criar um cronograma de manutenção, 
observação e registro. 
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 Produto Final: 
  

Cronograma/Calendário e Relatório de atividades 
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Cuidados do diaCuidados do diaCuidados do diaCuidados do dia----aaaa----diadiadiadia    
 

Propósito: 
 
Compreender que a vida requer cuidados diários. Observar e registrar 
o processo de desenvolvimento das plantas. Vivenciar o uso de 
subprodutos da compostagem. 
Preencher cronograma das atividades da horta. 
   
Conteúdo trabalhado: 

 
- Leitura e interpretação de textos 
- Tabelas  
- Calendários 
- Desenhos. 
- Produção de texto e de desenhos 
 
 

Materiais que podem ser utilizados: 
 

- Todo material produzido para a implementação da horta 
- Ferramentas  
- Câmera fotográfica.. 

 
Desenvolvimento: 
 
1. Apresentar texto sobre os cuidados que se fazem necessários em 
uma horta, observando que alguns são diários, outros semanais , 
dependendo do que está sendo cultivado. 
 
2. Esquematizar cartaz calendário, conforme exemplo apresentado na 
aula anterior,  deixando espaço para a equipe ou o aluno responsável 
por aquela atividade. 
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3. Reler as fichas técnicas e para fazer as anotações no calendário, 
conforme a necessidade de cada cultivo e para manutenção geral da 
horta. 
 
4. Usar legenda para tornar o cartaz calendário mais fácil de visualizar. 
Exemplos: gota d’água para rega; enxada para limpeza, folha para 
colheita entre outras sugestões que certamente surgirão dos alunos. 
 
5. Produzir texto e/ou desenho coletivos ou ainda ter um redator por 
dia de atividade. 
 
6. Reunir os textos em um diário da horta. 

 
 Produto Final: 

 
Calendário de atividades e Diário da horta.   

     


