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RESUMO 
 

O presente projeto visa a implantação de uma horta agroecológica no Centro de Promoção Humana de 
Santa Fé no município de Santa Fé – PR. Neste local está implementado o Programa Escola Oficina do 
Cidadão do Amanhã (EOCA), cuja finalidade é atender crianças, adolescentes e jovens carentes na faixa 
etária entre 08 e 21 anos de idade. Objetivos: Proporcionar experiências aos alunos e comunidade de forma 
a fortalecer valores e atitudes com atividades sustentáveis desenvolvidas em uma horta agroecólogica. 
Contribuir com a implantação de futuras hortas escolares, demonstrando que mesmo diante dos desafios, 
esse projeto pode ser facilmente executado em qualquer escola, trazendo um resultado compensador nos 
campos pedagógico, social, da promoção da saúde e soberania alimentar. Metodologia: A entidade 
disponibilizou para a realização da horta agroecológica, uma área total de 475m2, sendo que a mesma será 
subdividida em três subáreas, as quais contemplarão o plantio de hortaliças, tubérculos, raízes e plantas 
alimentícias não convencionais (PANCs). Convém ressaltar que as ferramentas e os insumos serão 
disponibilizados pela Prefeitura do município de Santa Fé/PR. Foram convidados a participar do projeto e do 
manejo da horta, os pais dos educandos que frequentam a EOCA, a fim de serem estimulados ao cultivo de 
alimentos saudáveis em suas residências, além de capacitá-los a gerar uma possível fonte de renda. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Horta, Alimentação saudável, Sustentabilidade urbana. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto visa a implantação de uma horta agroecológica no Centro de 
Promoção Humana de Santa Fé no município de Santa Fé – PR. Neste local está 
implementado o Programa Escola Oficina do Cidadão do Amanhã (EOCA), cuja finalidade 
é atender crianças, adolescentes e jovens carentes na faixa etária entre 08 e 21 anos de 
idade.  

O projeto “Bio Horta” parte da premissa que por meio da promoção do progresso 
da ação escolar e de uma educação integral dos alunos, é possível gerar mudanças na 
cultura da comunidade no que se refere à alimentação, à nutrição, à saúde e à qualidade 
de vida de todos, sobretudo, tendo a horta escolar como linha geradora de tais mudanças. 

Souza e Nunes (2018), afirmam que a Educação Ambiental, enfatiza o interesse de 
uma educação voltado ao bem-estar da comunidade escolar. A inovação e conceitos 
abrangem de forma bastante expressiva as práticas de um desenvolvimento sustentável, 
no qual garante para o futuro de nossas nações uma perspectiva de vida presente na vida 
de cada criança. A prática é simples, sustentável, dinâmica e atende as necessidades de 
cada um. Com isso, os alunos percebem a importância da união e a relação do meio 
ambiente nas escolas. A Educação Ambiental fortalece o vinculo que os alunos podem ter 
na natureza e no ambiente do dia a dia, alias, é um projeto voltado a mudanças da 
degradação socioambiental. Além do que, aprender com a diversidade cultural é uma 
forma de entender alguns comportamentos e interesses da sociedade. A horta escolar 
tornou-se capaz de desenvolver temas voltados à educação ambiental e à educação 
alimentar, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem e desenvolvendo os 
conteúdos de forma interdisciplinar (TAVARES, et al., 2012). 
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 A construção de uma horta sustentável na escola promoverá uma série de novas 
aprendizagens e valores em todos os envolvidos neste projeto, ou seja, em nós mesmos 
e nos alunos, pois estaremos assumindo uma atividade em conjunto e aprendendo a 
trabalhar em grupo com pessoas diferentes em gostos e habilidades. Os alunos serão 
estimulados a aprender a ouvir, a tomar decisões, a socializar, a seguir instruções, entre 
outras tantas habilidades. 
 A horta pode ser considerada um laboratório vivo para diferentes atividades 
didáticas, além de oferecer várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, 
proporcionar uma grande variedade de alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, 
permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação 
e também se envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. 
Portanto, o consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da 
saúde e na preservação ambiental (IRALA, 2001). 
 Além de ser um ambiente propício na escola, a elaboração de uma horta permite a 
multidisciplinaridade como um fator de integração de conhecimento dos próprios alunos, 
além de promover o aprendizado sobre o cultivo de vegetais diversos usados na 
alimentação saudável, inclusive das plantas alimentícias não convencionais (PANCs). 
Além de possibilitar a percepção no aluno de que o campo é responsável por grande 
parte da manutenção da cidade, no que se diz respeito à alimentação.  Portanto, esta 
pesquisa objetiva proporcionar experiências aos alunos e comunidade de forma a 
fortalecer valores e atitudes com ações sustentáveis desenvolvidas em uma horta 
agroecológica. Além de gerar dados para contribuir com a implantação de futuras hortas 
escolares e demonstrar que mesmo diante dos desafios, este projeto poderá ser 
facilmente executado em qualquer escola, trazendo um resultado compensador nas áreas 
pedagógica, social, promoção da saúde e soberania alimentar.  
 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O presente projeto visa a implantação de uma horta agroecológica no Centro de 
Promoção Humana de Santa Fé no município de Santa Fé – PR. Neste local está 
implementado o Programa Escola Oficina do Cidadão do Amanhã (EOCA), cuja finalidade 
é atender crianças, adolescentes e jovens carentes na faixa etária entre 08 e 21 anos de 
idade.  

A entidade disponibilizará para a realização da horta agroecólogica, uma área total 
de 475m2, sendo que a mesma será subdividida em três áreas menores, as quais 
contemplarão o plantio de hortaliças, tubérculos, raízes e plantas alimentícias não 
convencionais – PANCs (KINUPP & LORENZI, 2017). 

A área 01 constará de 135m2 (13,5 x 10m), a qual será destinada ao plantio de 
hortaliças. A área 02 conténdo 270m2 (18x 15m), será direcionada ao plantio de 
tubérculos e raízes. A área 03 constará de duas subáreas menores, uma contendo 40m2 
(10 x 4m) e outra de 30m2 (10 x 3m), as quais serão utilizadas para o cultivo de PANCs. 

A área será limpa com trator esteira associada à capina manual, além do que 
convém ressaltar que não serão utilizados herbicidas ou inseticidas convencionais, onde o 
controle das invasoras e insetos será realizado por meio de técnicas de agroecologia.  

Após a limpeza da área, serão delimitados os canteiros e posteriormente a terra 
será afofada com enxada. O solo será tratado com adubo natural como esterco de galinha 
ou de gado curtido e será implementada uma composteira para produção de adubo. 
Serão utilizadas para o plantio, mudas de hortaliças e/ou sementes, tais como alface, 
couve, almeirão, salsinha, cenoura, maxixe, quiabo e jiló. Convém ressaltar que todas as  
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ferramentas, mangueiras, regadores, mudas e sementes serão disponibilizadas pela 
Prefeitura do município de Santa Fé/PR. 
 Serão convidados a participarem do projeto e do manejo da horta, os pais dos 
educandos que frequentam a EOCA, a fim de estimulá-los ao cultivo de alimentos 
saudáveis em suas residências e também como forma de capacitá-los à obtenção de uma 
possível fonte de renda. 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
 O fato de os alunos lidarem com a terra e se disponibilizarem para contribuir no 
cultivo do próprio alimento estimula a cooperação e os laços sociais. Além de 
proporcionar conhecimentos técnicos de plantio em hortas agroecológicas que poderão 
ser transmitidos aos familiares e conhecidos, inspirando-os a adotar o hábito de 
cultivarem seu alimento e até mesmo incentivá-los a implementar hortas em suas casas.  
 Os resultados esperados alguns meses após o plantio será a colheita de hortaliças, 
as quais serão utilizadas em parte na alimentação das crianças que frequentam a EOCA 
e parte serão doadas às famílias da comunidade. 
 Outro resultado a ser alcançado neste projeto será o envolvimento de toda a 
comunidade e das crianças, pois além de devolver a produtividade ao solo e produzir 
alimentos saudáveis, este trabalho também será transformador para as pessoas 
envolvidas.  
 
                                
                   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Este projeto socioambiental instigará todos os envolvidos a adquirirem hábitos 
alimentares diversificados, explorando o potencial que uma horta proporciona a fim de 
enriquecer sua alimentação com produtos saudáveis e de baixo custo.  
 A proposta deste projeto vai além, pois motivará todos os envolvidos a desenvolver 
um olhar de respeito à natureza, ao solo e entre as pessoas que participarão desta ação, 
tornando-as mais conscientes e estimulando-as a serem cuidadosas e dispostas a 
viverem de forma mais sustentável. A lição a ser aprendida é que a coletividade é 
extremamente produtiva e a natureza sempre responde aos seres vivos quando todos são 
tratados com respeito e harmonia. Quando plantamos nosso alimento nutrimos nosso 
corpo e nossa alma, pois entramos em comunhão com a natureza. 
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