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RESUMO 
O presente resumo apresenta o relatório de estágio com a intencionalidade de pensar sobre a 

mudança no estilo de vida vinculado a obra “Ensinar a viver” (MORIN, 2015) e a concepção 

de projeto de trabalho transdisciplinar (HERNANDEZ, 1998). O objetivo geral do estágio foi 

pensar complexo e transdisciplinar, religando saberes e práticas em torno do metatema hortas 

urbanas e escolares. As temáticas trabalhadas foram alimentação saudável, plantas 

medicinais, ecologia, economia, estilo de vida saudável, estética, sustentabilidade, 

coletividade e compostagem, conceitos os quais focam e explicam o metatema sendo 

trabalhados em conjunto e fazendo com que o aluno aprenda estes em suas várias dimensões e 

referencias, introduzindo na preocupação o viver bem, o saber viver e a arte de viver 

(MORIN,2015). Pensando assim além de aprender o que são hortas urbanas e escolares, os 

alunos presenciaram o planejamento e a elaboração de hortas plantando junto a nós. O projeto 

em sua totalidade trabalhou com mudas de hortaliças em garrafas pets as quais eles puderam 

levar para as suas casas, jardim biodiverso, decoração com plantas ornamentais e o cultivo da 

horta, o qual nossos alunos ficaram responsáveis plantando alface, brócolis, couve e 

beterraba, estes tiveram também a oportunidade de conhecer e experimentar os alimentos. O 

projeto transdisciplinar foi desenvolvido em sete dias tendo quatro horas cada desenvolvendo 

e apresentando o conceito de hortas urbanas que parte da ideia de uma comunidade que se une 

para plantar tendo por objetivo a preocupação com a saúde do planeta, e a expectativa de 

promover o contato entre a natureza e as pessoas aplicando iniciativas do cultivo orgânico. As 

aulas além de serem dialógicas fizeram uso da produção escrita dos alunos mesclando os seus 

conhecimentos prévios com o científico apresentado a fim de pensar complexo abandonando 

o modo de pensar e ensinar fragmentado. 
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