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Resumo 

A presente comunicação oral apresenta reflexões construídas ao longo do estágio curricular 

supervisionado e visa comunicar perspectivas transdisciplinares pautadas na obra Ensinar a Viver 

(MORIN, 2015) e no conceito de Projeto de Trabalho (HERNÀNDEZ 1998). O Estágio foi realizado 

na Escola Municipal João Paulo I, em Goiânia/Goiás, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, na 

modalidade de Ensino Adolescentes, Jovens e Adultos – Eaja sob a supervisão da  pedagoga Adriane 

Lourenço e a orientação da Profa. Dra. Marilza Vanessa Rosa Suanno, da Faculdade de Educação, da 

Universidade Federal de Goiás - UFG. O Projeto de Trabalho desenvolvido no estágio teve por 

objetivo pensar complexo e transdisciplinar religando saberes e práticas em torno do metatema 

hortas urbanas e hortas escolares. O estágio curricular, na formação de professores, “é uma atividade 

teórica instrumentalizadora da práxis docente” (PIMENTA, 1994) e ao longo do projeto desenvolvido 

os envolvidos se desafiaram a produzir uma práxis, religar saberes e práticas e pensar complexo, para 

tal foram articuladas discussões e estudos em torno dos conceitos de: hortas urbanas; hortas escolares; 

horticultura orgânica; hortas hidropônicas, agroecologia, agricultura sintrópica; sustentabilidade; 

alimentação saudável; relação campo-cidade; desenvolvimento sustentável; responsabilidade social; 

compostagem; ampliação da consciência e mudança no estilo de vida urbano. Hortas, inserida no 

ambiente escolar, podem ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas 

atividades pedagógicas coletivas, cooperativas, transdisciplinares e transformadoras. O presente 

projeto promoveu diálogos, aprendizagens e relações humanas significativas em torno da reflexão 

sobre a atual relação ser humano/natureza/sociedade/cultura. 
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