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RESUMO 

O presente relato versa sobre o estágio Estágio Curricular Supervisionado, do curso de 

Pedagogia – FE/UFG, desenvolvido na Escola Municipal João Paulo I, no ensino 

fundamental, com a turma D2, composta por estudantes de 10 e 11 anos. Durante o 

período de apreensão da realidade escolar observou-se que a escola tinha um projeto de 

horta, mas o mesmo estava desativado e o Projeto de Trabalho Transdisciplinar “Hortas 

Urbanas e Hortas Escolares” promoveu um estímulo para sua revitalização. O objetivo 

do Projeto foi religar saberes, conceitos e problematizar o porquê de algumas pessoas 

estarem se organizando em torno de hortas urbanas. As aulas se pautaram em temáticas 

como estilo de vida saudável, economia verde, permacultura, agrotóxicos X orgânicos, 

plantas medicinais. O Projeto do Estágio inspirou-se em Morin (2015, p.100) “existe um 

problema crucial, frequentemente ignorado, que é o da necessidade de promover um 

conhecimento capaz de compreender os problemas globais e fundamentais para neles 

inscrever os conhecimentos parciais e locais”. Durante a realização do estágio, a horta 

escolar foi revitalizada e as crianças plantaram vários tipos de culturas como alface, 

beterraba, couve e também plantas ornamentais como girassóis e flor de minuto para 

enfeitar a escola e deixar o local mais agradável e prazeroso. De acordo com Hernández 

(1998, p.49) “é necessário desenvolver propostas globalizadoras ou planejamento 

interdisciplinares nas aprendizagens escolares”. O projeto oportunizou às crianças 

atividades, diálogos e momentos para pensar complexo sobre um tema singular “Hortas 

Urbanas e Hortas Escolares” e a partir do metatemas refletir sobre a crescente onda de 

movimentos sociais e comunitários em prol do bem estar e da qualidade de vida. A escola 

se envolveu com o projeto e os estudantes participaram ativamente, alegremente e 

motivados. 
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