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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo mostrar a realidade atual das escolas 

municipais da cidade de Apucarana-PR em relação à participação do projeto horta 

escola. Os dados foram coletados a partir da aplicação de um check-list. Os 

resultados apontaram que das trinta e quatro escolas presentes na cidade, vinte e 

oito participaram da pesquisa. Constatou-se que a horta escola contribui 

positivamente para educação alimentar dos escolares. 
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ABSTRACT 

This study aims to show the current reality of the municipal schools of the city of 

Apucarana-PR in relation to the participation of the school garden project. The 

data were collected from the application of a check list. The results showed that of 

the thirty-four schools present in the city, twenty-eight participated in the research. 

It was verified that the school garden contributes positively to food education of the 

students. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, uma das melhores formas de 

promover a saúde é através das escolas. Assim, tem sido implantado nas escolas 

programas e projetos com o objetivo de prevenir doenças crônicas. Essas ações 

promovem conhecimentos voltados à conscientização de hábitos alimentares e 
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conseqüentemente melhor qualidade de vida (ALBUQUERQUE; MENEZES, 

2010).  

A implantação de hortas escolares representa uma estratégia de educação 

ambiental, segurança alimentar e nutricional, desenvolvimento sustentável e 

promoção de hábitos alimentares saudáveis pelo consumo de produtos cultivados 

(RIBEIRO et al, 2013). Nesse contexto, é necessário refletir sobre a importância 

da horta escola na formação de hábitos alimentares. Diante deste fato, acredita-

se que ocorra a participação das escolas na cidade de Apucarana-PR em relação 

à implantação da horta escola. 

 

OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo geral mostrar a realidade atual das escolas 

da rede municipal da cidade de Apucarana-Pr em relação à implantação do 

projeto horta escola; onde se dividiram em específicos, sendo eles: elaborar um 

check-list para avaliação do Projeto Horta Escola; apresentar um diagnóstico do 

Projeto Horta Escola; identificar a contribuição da Horta Escola para a 

alimentação escolar; avaliar a contribuição da Horta Escola para a educação 

nutricional. 

 

MÉTODOS 

O trabalho é de natureza exploratória e explicativa com abordagem qualitativa 

(GIL, 2010; COSTA; PEREIRA; COSTA, 2016). Assim, será realizado um estudo 

e caso do Projeto Horta Escola na Rede Pública Municipal de Ensino na cidade 

de Apucarana-PR. Foram inclusas na pesquisa as escolas localizadas na cidade, 

ou seja, trinta e quatro escolas, sendo exclusas as escolas que estão localizadas 

nos distritos ou zona rural, em processo de reforma ou manutenção, que não 

participam do Projeto e não aceitem assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para participar da pesquisa.  

A pesquisa foi divida em duas etapas distintas e interligadas nas unidades 

escolares. A primeira etapa foi o desenvolvimento de um check-list. A segunda 

etapa foi à pesquisa de campo através de visitas nas unidades escolares com a 

aplicação do check-list desenvolvido, paralelamente observações e registros 

fotográficos das hortas escolares (MORGADO, 2006). Para coletar os dados, 



realizou-se uma rota a fim de facilitar translado de uma escola a outra, que foi 

realizada no período de 07 a 18 de agosto de 2017.  

Esta pesquisa foi desenvolvida após aprovação do Comitê de Ética em pesquisa 

com seres humanos da FAP – CETI/FAP, conforme a resolução 466/2012 que 

regulamenta pesquisas com seres humanos, através do parecer nº 2.202.158. 

 

RESULTADOS 

Dentre as trinta e quatro escolas presentes na cidade de Apucarana-PR, seis 

foram exclusas da pesquisa, vinte e oito enquadram-se nos critérios de inclusão, 

destas 89% (n=25) encontra-se com a horta escola implantadas e ativas, apenas 

11% (n=3) estão em fase de implantação. Apesar de todas as escolas possuírem 

um campo ou espaço aberto para realização da horta com plantio em solo, 39% 

(n=11) optaram por utilizar estratégias apenas com recursos de uso de materiais 

recicláveis como pneus e garrafas pets e 61% (n=17) com plantio em solo e 

recicláveis. Ao avaliar a participação dos alunos no cultivo da horta 86% (n=24) 

das escolas realizam esta interação, 3% (n=1) não participam e 11% (n=3) não se 

aplica, de acordo com o check-list. Foi identificado que 64% (n=18) dos produtos 

cultivados na horta são utilizados na alimentação escolar, 25% (n=7) além de 

utilizarem na alimentação escolar, promovem feiras comunitárias com 

participação da comunidade e pais. Observou-se pela equipe pedagógica da 

escola uma melhor aceitação de verduras e legumes pelos alunos em 79% (n=22) 

na hora da merenda e 21% (n=6) não houve melhora. Ao questionar a 

desenvolvimento de projetos de educação nutricional e ambiental através da horta 

em 82% (n=23), citam desenvolver oficinas culinárias, degustação com os cultivos 

da horta, reaproveitamento dos alimentos e reciclagem, 7% (n=2) não realiza 

nenhum outro projeto sem ser a horta e 11% (n=3) não se aplica este 

questionamento de acordo com o check-list. Sobre a importância da horta na 

escola 82% (n=23) relatam que considera um projeto positivo para o ensino-

aprendizagem do aluno, mas 18% (n=5) não concorda. 

 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a horta inserida no ambiente escolar contribui positivamente para 

o desenvolvimento integral do aluno, despertando valores sociais, relação 



interpessoal, sensibilização com o meio ambiente e o entendimento sobre a 

importância de uma alimentação saudável. É importante ressaltar que o Projeto 

Sementes do Futuro desenvolvido pelo município é de grande importância e maior 

incentivador para a execução das hortas nas escolas, tornando – se necessário 

outras cidades, municípios e estados tomar como exemplo esta iniciativa como 

meio de buscar a promoção da educação nutricional e ambiental dentro do 

contexto escolar. Por isso, o check-list desenvolvido é de grande ajuda como 

método avaliador, auxiliando a equipe a identificar as falhas e necessidades. A 

horta escola é uma eficaz estratégia e ação educativa para repensar na 

alimentação contemporânea, possibilitando o aluno a conhecer, modificar e 

usufruir das verduras e legumes cultivados seja ela na merenda ou através de 

atividades que promovem o interesse de se cozinhar e fazer sua própria refeição 

de maneira saudável e prática, resgatando o sentimento e valorização de se 

alimentar bem. 
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