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RESUMO 

O presente trabalho visa comunicar o relatório de estágio nos anos iniciais do ensino 

fundamental, na modalidade Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – EAJA. O objetivo 

do Projeto de Trabalho (HERNÀNDEZ7, 1998) desenvolvido com ampla participação foi 

pensar complexo e transdisciplinar religando saberes e práticas em torno do metatema ‘Hortas 

Urbanas e Hortas Escolares’, tendo por embasamento teórico Morin8 (2015) e realizado no 

decorrer de sete encontros, das 19h às 22h, na Escola Municipal João Paulo I. Para tal, articulou-

se conceitos e diversas áreas do conhecimento em torno do metatema, como por exemplo: 

hortas (urbanas, escolares, hidropônicas, orgânica), agricultura sintrópica e  agrofloresta 

relações entre conceitos e aspectos econômicos, sociais, culturais; estilo de vida saudável; 

educar para uma melhor relação homem/natureza/sociedade; sustentabilidade; vida 

cooperativa. Este projeto desenvolveu aulas teóricas e práticas tendo contado com atividades 

como: plantio de mudas de hortaliças em garrafa pet; confecção de composteira; jardim 

biodiverso; plantio de ervas medicinais; revitalização da horta da escola e plantio de plantas 

ornamentais na entrada da escola. O Projeto contribuiu para pensar complexo e transdisciplinar 

sobre a temática, bem como contribuir para ampliar a consciência e estimular a mudança no 

estilo de vida. 
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