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RESUMO 

O presente relato apresenta o Projeto de Trabalho Transdisciplinar Hortas Urbanas e Hortas 

Escolares desenvolvido no ano de 2016, na Escola Municipal João Paulo I, com os alunos da 1ª 

etapa do ensino fundamental da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos – EAJA. O trabalho 

de estágio teve por objetivo pensar complexo e transdisciplinar religando conhecimentos e práticas 

sobre hortas urbanas e hortas escolares e foi pensado e elaborado com inspiração na obra Ensinar a 

Viver (MORIN, 2015). A organização e a metodologia desenvolvida a partir da concepção de 

Projeto de Trabalho (HERNÀNDEZ, 1998). As hortas escolares (MEDEIROS, 2014) são 

implantadas em terrenos de escola, geralmente supervisionadas por um técnico ou professor, 

sendo utilizadas principalmente para fins educacionais. Os alimentos produzidos na horta podem 

servir para complementação da merenda escolar, além de possibilitar a construção e vivência de 

experiências transdisciplinares ou disciplinares. Os integrantes desse Projeto relacionaram teoria e 

prática durante as aulas ao articular os conceitos de hortas urbanas, hortas escolares, 

sustentabilidade, agricultura orgânica, agricultura sintrópica, agroecologia, alimentos orgânicos, 

alimentação saudável, agrofloresta, técnica de compostagem, entre outros. O projeto de trabalho 

transdisciplinar (SUANNO, 2015) foi desenvolvido no segundo semestre, ao longo de sete 

semanas, e ao final, pode-se perceber que os alunos aprenderam, religaram conhecimentos e 

práticas. Tais aprendizagens contribuíram para implantar uma perspectiva de mudança no estilo de 

vida, com alimentação mais saudável e práticas mais sustentáveis. 
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