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GOMES, Bruna Kely. A participação das escolas municipais de Apucarana-Pr 
no projeto horta escola. 65p. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). 
Graduação em Nutrição da Faculdade de Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2017. 
 
 
  RESUMO 

 
 
A Horta escola é considerada uma estratégia para diferentes atividades didáticas. 
Sua implantação representa uma alternativa para se trabalhar a educação ambiental 
e nutricional, desenvolvimento sustentável e promoção de hábitos alimentares 
saudáveis pelo consumo de produtos cultivados. O presente estudo teve por objetivo 
mostrar a realidade atual das escolas municipais de ensino infantil e fundamental da 
cidade de Apucarana-PR em relação à participação do projeto horta escola. Trata-se 
de uma pesquisa de natureza exploratória, explicativa e qualitativa, com base na 
aplicação de um check-list nas unidades escolares que se enquadraram nos critérios 
de inclusão do estudo. Obteve-se um resultado satisfatório, das trinta e quatro 
escolas na cidade, vinte e oito participaram da pesquisa. Assim foi possível constatar 
que a horta escola contribui para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, 
proporcionando aos alunos experiências de contribuição para mudanças pessoais 
na alimentação através do estimulo de experimentar e comer o alimento que se foi 
produzido. 
 
Palavras-chave: Educação nutricional. Interdisciplinaridade. Check-list. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

GOMES, Bruna Kely. The participation of the schools county of Apucarana – PR 
in the school garden project. 65p. Nursing Graduation Work (Monograph). FAP – 
College of Apucarana. Apucarana-Pr. 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
   
School Garden is considered a strategy for different didactic activities. Its 
implementation represents an alternative to work on environmental and nutritional 
education, sustainable development and promotion of healthy eating habits by the 
consumption of cultivated products. The present study aims to show the current 
reality of municipal schools of primary and secondary education in the city of 
Apucarana-PR in relation to the participation of the school garden project. This is an 
exploratory, explanatory and qualitative research, based on the application of a 
checklist  in the school units that fit the inclusion criteria of the study. A satisfactory 
result was obtained, of the thirty-four schools in the city, twenty-eight participated in 
the research. Thus it was possible to verify that the school garden contributes to 
improve the teaching-learning process, providing students with experiences of 
contributing to personal changes in food through the stimulation of experimenting and 
eating the food that has been produced. 
 
 
Keywords: Nutritional education. Interdisciplinary. Check-list. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que no Brasil, a má alimentação está presente em todas as 

classes sociais e faixas etárias, levando a doenças como a obesidade e a 

desnutrição, por esse motivo é de suma importância trabalhar o assunto alimentação 

saudável com escolares (SILVA et al, 2014). A alimentação e nutrição adequada são 

requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças 

(CUNHA; SOUSA; MACHADO, 2010). 

Estratégias de promover a adoção de bons hábitos alimentares são 

fundamentais, até mesmo porque estamos sofrendo uma mudança de padrão 

alimentar em nosso dia a dia, associada a um grande apelo comercial e uma 

crescente oferta de produtos industrializados de fácil custo e acesso, tornando um 

risco a saúde (CADAMURO et al, 2016).   

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. 

Essas ações promovem conhecimentos voltados à conscientização de hábitos 

alimentares e consequentemente melhor qualidade de vida (ALBUQUERQUE; 

MENEZES, 2010).  

A promoção de uma alimentação saudável e seus benefícios a 

saúde, promovidas através do espaço escolar implica a integração de atuações 

voltadas as questões fundamentais, para isso a realização de dinâmicas em um 

espaço alternativo, como a horta escola (FERRARI et al, 2015). 

 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. 

(CAVALCANTI; SILVA; SILVA, 2010; 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 a implantação da horta escola. 

 

 



14 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

  

Mostrar a participação das escolas da rede municipal de ensino da 

cidade de Apucarana-Pr em relação à implantação do projeto horta escola. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 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. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A importância da interdisciplinaridade no ambiente escolar 

 

A interdisciplinaridade, na perspectiva escolar, não tem pretensão de criar 

novas disciplinas ou saberes, mas de utilizar conhecimentos de várias disciplinas 

para resolver um problema ou compreender um determinado fenômeno sob 

diferentes pontos de vista, serve como um principal complemento no conhecimento 

escolar transmitido como uma nova dinâmica metodológica (CAMPIOTO, 2015). 

Podemos considerar as ciências naturais como uma das formas de se 

trabalhar a interdisciplinaridade no ambiente escolar, em função de seus vários 

campos de trabalho. A interdisciplinaridade pode integrar-se em áreas específicas, 

com o propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e o cotidiano 

(BONATTO et al, 2012). 

Trata-se de uma forma educativa, com noções, finalidades, habilidades e 

técnicas que visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem respeitando 

os saberes dos alunos e sua integração. As escolas são ambientes ideais para o 

ensino de qualidade, porque permite levar o aluno a aprender e os professores 

elaborarem procedimentos que promova a melhora da capacidade dos alunos 

(FAZENDA, 2015).  

No ambiente escolar o professor encontra um campo fértil, não só para o 

ensino-aprendizagem, mas um espaço de interação, possibilitando levar o 

crescimento do aluno. Deverá ser capaz de variar e inovar suas técnicas de ensinar, 

buscar qualidade e não se deter a quantidade de conteúdos (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2001). 

Tem como estratégia a união de diferentes disciplinas em busca da 

compreensão e da resolução de um problema. Nesse âmbito as diversas disciplinas 

não precisam se afastar de seus conceitos e métodos para contribuir com um projeto 

ou com a solução de algum problema. Num processo interdisciplinar é importante 

que haja a união, a participação, o espírito de grupo, o engajamento, a comunicação 

e a ação (JUNIOR, 2000).  

A educação para a cidadania requer uma abordagem que seja cada 

vez menos fragmentada, que envolva metodologias interdisciplinares e inclua as 

questões sociais e que estas sejam submetidas à aprendizagem e à reflexão dos 
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alunos, a partir de um tratamento didático que perceba a sua complexidade e 

dinâmica, atribuindo-lhes a mesma importância das áreas convencionais. Desta 

forma o currículo ganha em flexibilidade e abertura, já que os temas podem ser 

contextualizados e priorizados conforme as diversas realidades locais e regionais, 

possibilitando ainda a inclusão de novos temas (CRIBB, 2010). 

Bonatto et al (2012) destaca que a construção do conhecimento 

sobre os conteúdos escolares são influenciados pelo meio ambiente, meios de 

comunicação, professores e colegas. O professor deve lançar problemas atuais, 

além dos tradicionais, explorando mais com idéias e imagens que reflitam na 

realidade. O autor ainda ressalta que “a interdisciplinaridade é uma proposta que 

visa superar o tratamento do conhecimento escolar, interligando e relacionando a 

realidade da comunidade que o aluno está inserido”. 

Os conteúdos de educação ambiental e alimentar devem ser tratados em 

temas transversais de maneira interdisciplinar na educação formal, ou seja, que 

permeiem os objetivos, conteúdos e orientações didáticas em todas as disciplinas 

(MORGADO, 2006). Assim propõe-se que as questões ambientais e de saúde 

permeiam os objetivos, conteúdos e orientações didáticas em todas as disciplinas e 

ainda atribui três qualidades a um tema transversal: 

 
1) serve como linha orientadora que cada escola/docente pode 
adaptar à realidade local (por exemplo: zona rural e urbana); 2) é 
adequável ao trabalho com a faixa etária da criança; 3) é um tema 
emergente e urgente, cuja a abordagem ultrapassa a mera 
transmissão de conhecimentos, inspirando os alunos a se 
mobilizarem, a saber, como fazer (ZUCCHI, 2002).  

 
O desenvolvimento de temas envolvendo a educação ambiental e 

alimentar, é cada vez mais necessário, ao gerar a conexão de conceitos teóricos e 

práticos, auxilia-se ao processo de ensino aprendizagem, e se torna uma estratégia 

capaz de auxiliar no desenvolvimento dos conteúdos de forma interdisciplinar, 

distribuídos em temas transversais (CAMPIOTO, 2015). 

 

3.2 Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 

9.394/96) dispõe a educação infantil e ensino fundamental como, respectivamente, 

primeira e segunda etapa da educação básica. A educação infantil e fundamental 
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são duas etapas extremamente importantes para o desenvolvimento integral do ser 

humano (BRASIL, 2005). 

A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de zero a seis anos, envolvendo simultaneamente dois processos: cuidar 

e educar. E a educação fundamental estabelece as capacidades relativas aos 

aspectos cognitivo, afetivo, físico, ético, de atuação e inserção social (DIAS et al, 

2004). 

A LDB descreve que os currículos da educação infantil e 

fundamental possuam uma base nacional comum, a ser complementada e revista  

através de características regionais e locais. Essa base tem o objetivo de orientar os 

professores na busca de novas abordagens e metodologias (MORGADO, 2006). 

Em 1997 o Ministério da Educação e Cultura – MEC criou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, que teve como objetivo dar orientações 

para que as escolas formulassem seus currículos, construindo assim a base comum 

nacional para o ensino fundamental brasileiro (EVARISTO, 2010).  

De acordo com os PCNs, a transversalidade é o ponto principal para 

que seja possível desenvolver um trabalho integrado e que discuta sobre as 

questões sociais. Descrevendo a importância de temas que devem ser tratados com 

urgência no contexto escolar, como a violência, o uso de recursos naturais, a saúde, 

que não tem sido contemplados (BRASIL, 1998). 

Os currículos devem ser compreendidos de forma ampla, dinâmica e 

flexível, como método de alternativa de analisar a construção do currículo ligada a 

realidade, com suas necessidade e especificidades, possibilitando uma qualidade 

igual para todos (RICARDO; ZYLBERSZTAJN, 2008). 

Dentro dessa proposta curricular, reforçada pelos PCNs, os temas a 

serem trabalhados não devem estar associados a nenhuma disciplina específica, 

mas presente em todas as áreas de conhecimento (OLIVEIRA, 2014). Por essa 

razão, o tema alimentação e nutrição deve compor um plano nacional e oficial de 

ensino na escola, tendo por base os PCNs, respeitando as diversidades regionais, 

culturais e políticas existentes no país (ALMEIDA, 2014).   

A Educação Alimentar de acordo com PCNs apresenta um vasto 

espaço de ações educativas para o ensino fundamental, contribuindo para o ensino 

aprendizagem para uma alimentação saudável e para a qualidade de vida do 

educando (BRASIL, 1998). 
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3.3 Educação Nutricional na escola 

 

A educação é simplesmente uma parte da vivência do processo 

onde a criança se converte num adulto que compreende o agrupamento de crenças 

e hábitos da sociedade. Nas últimas décadas houve um aumento na prevalência de 

crianças obesas e uma redução dos níveis de desnutrição em escolares do ensino 

fundamental, o que caracteriza uma mudança de hábitos nutricionais (LACERDA et 

al, 2014). 

As crianças estão condicionadas a uma vida de conforto e 

comodidade, ao uso de computadores e outros aparelhos tecnológicos, que 

influenciam no aumento do sedentarismo.  A formação de hábitos alimentares ocorre 

na infância, o que justifica a importância da educação nutricional, visando à 

promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis na fase 

adulta (BRANDINI et al, 2014). 

A alimentação é um dos principais fatores que influenciam no 

rendimento escolar, problemas como: déficit de atenção, hiperativismo, falta de 

memória, entre outros, que podem estar ligados à alimentação inadequada. Assim 

acredita-se que a escola seja um espaço apropriado para desenvolver ações para 

promoção de hábitos alimentares saudáveis (RAMOS; SANTOS; REIS, 2013). 

A Educação Alimentar e Nutricional - EAN constitui uma estratégia 

preconizada pelas políticas públicas em alimentação e nutrição, sendo considerada 

importante instrumento para promoção de hábitos alimentares saudáveis. No Brasil, 

o interesse pelo tema surgiu na década de 1940 até 1970, através de divulgação de 

materiais informativos e adoção de medidas para o combate a carências nutricionais 

específicas (RIBEIRO et al, 2015). 

Em 2006, foi criada a Portaria Interministerial nº 1.010, que institui as 

diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável no ambiente escolar, que 

segundo o Ministério da Saúde, os professores devem participar das ações de 

educação em saúde na escola, pois aumentam de forma efetiva a resolutividade e o 

potencial transformador das ações e sua eficácia (BOTELHO et al, 2016). 

 Segundo Prado (2016) a EAN nas escolas, encontra-se ações 

prioritárias no Programa Nacional de Educação Alimentar e Nutricional – PNAE, que 

serve de auxílio aos escolares na adoção voluntária de escolhas alimentares 

saudáveis, mas, mediante aos problemas alimentares e nutricionais atuais, a EAN, 
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necessita de ações estratégicas com abordagens educacionais e pedagógicas que 

propiciam a reflexão aos aspectos relacionados a alimentação e nutrição ao longo 

da vida. 

Para que a EAN possa ser efetiva em seus objetivos ela deve estar 

aliada ao emprego de metodologias lúdicas e dinâmicas em sala de aula, explorando 

na criança sua imaginação e criatividade, o que proporciona um ambiente de ensino 

favorável à convivência saudável, iniciando um processo de afirmação de identidade 

alimentar (RIBEIRO et al, 2013). 

Com esta perspectiva, o desenvolvimento de um trabalho com esta 

abordagem poderá ampliar o conhecimento das crianças e seus familiares em torno 

dos cuidados com a alimentação e nutrição, possibilitando e favorecendo escolhas 

alimentares mais saudáveis, valorizando a merenda escola e consequentemente a 

diminuição do desperdício de alimentos (OLIVEIRA; COSTA; ROCHA, 2013). 

Segundo os autores Yokota et al (2010) e Ribeiro et al (2015) a 

escola é um espaço privilegiado para a prática e consolidação na promoção da 

educação nutricional na infância, promovendo-a de maneira multidisciplinar e com 

uma visão integral, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e destrezas 

para o auto cuidado da saúde e a prevenção das condutas de riscos em todas as 

oportunidades educativas. 

Assim, o Ministério da Saúde afirma que para a prevenção de 

doenças crônicas, é fundamental trabalhar a saúde no período escolar, já que esta 

instituição é um espaço para o desenvolvimento de programas de intervenção junto 

a população, pois sua abrangência não se restringe apenas ao ensino, mas também 

a ações de promoção de saúde, as relações lar-escola-comunidade, a prestação de 

serviços, a alimentação escolar e a promoção do ambiente escolar saudável 

(BRASIL, 2011). 

Segundo o MEC (BRASIL, 2007) a questão da alimentação é muito 

complexa, que para alcançarmos a educação nutricional, temos que analisar a 

questão de forma mais ampliada, estabelecendo inclusive, uma intervenção da 

cultura do nosso povo acerca da alimentação (FIGURA 1). Desta forma a educação 

tem por finalidade promover mudanças desejáveis de forma a favorecer o 

desenvolvimento integral do homem e sociedade, essa concepção concede a escola 

como um papel primordial nas mudanças exigidas na sociedade contemporânea.  
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Figura 1 – Esquema das correlações para uma alimentação saudável 

 

Fonte: BRASIL, 2007. 

 

Compreende-se que a formação dos hábitos alimentares é 

influenciada por fatores fisiológicos, psicológicos, socioculturais e econômicos e com 

inicio nesta fase da vida, onde o individuo sai basicamente do convívio familiar e 

penetra no contexto escolar, no qual experimentará outros alimentos e preparações 

e terá a oportunidade de promover mudanças nos seus hábitos alimentares pelas 

influencias do grupo social e dos estímulos presentes no sistema educacional 

(RAMOS; SANTOS; REIS, 2013). 

 

3.4 Horta Escola 

 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e  Alimentação – 

FAO e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Ministério da 

Educação - FNDE/MEC, desenvolveram o Projeto “Educando com a Horta Escolar” e 

corroboram que é possível gerar mudanças na cultura da comunidade no que se 
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refere a alimentação, a nutrição, a saúde e a qualidade de vida de todos (BRASIL, 

2007). Nesse entendimento, a horta escola é uma estratégia viva, capaz de: 

 

 Promover estudos, pesquisas, debates e atividades sobre as 
questões ambientais, alimentar e nutricional; 

 Estimular o trabalho pedagógico dinâmico, participativo, 
prazeroso, inter e transdisciplinar; 

 Proporcionar descobertas; 

 Gerar aprendizagens múltiplas. 
 

O desenvolvimento de uma horta na escola depende do 

envolvimento de toda a comunidade escolar: diretores, professores, manipuladores 

de alimentos e em especial dos alunos (SOUSA, 2013). Segundo Azevedo et al 

(2015) a participação dos alunos, fortalece o vínculo positivo entre a educação e 

saúde, desta forma devemos promover um ambiente saudável melhorando a 

educação e o potencial de aprendizagem, e ao mesmo tempo em que promovemos 

a saúde.  

Cunha, Souza e Machado (2010) descrevem que diferentes 

experiências brasileiras no âmbito da escola estão se solidificando com base na 

proposta de iniciativa das Escolas Promotoras de Saúde, que é reconhecida pelo 

desenvolvimento de ações que possibilitam ampliar, de forma significativa, os papéis 

da alimentação escolar para a promoção de educação em saúde e nutrição. 

A horta escola estimula uma visão de uma vida mais saudável, 

tornando possível trabalhar com o tema educação alimentar, despertando o 

interesse dos alunos em alimentos que não são muito atrativos a eles (OLIVEIRA, 

2014).  

Também representa um eixo gerador no processo da educação, que 

aborda todas as dimensões da escola contribuindo na formação integral do aluno e 

da própria comunidade escolar. É um espaço propício para as crianças aprenderem 

a se alimentar melhor, com o estimulo de cultivar o alimento que futuramente 

participará de sua merenda na escola e sensibilizá-los com a preservação do 

ambiente escolar (FERNANDES, 2005). 

Trata-se de um importante instrumento de aprendizagem para os 

alunos de ensino fundamental e médio, porque os conhecimentos adquiridos por 

meio da implantação dessas hortas são socializados na escola e levados para o 

convívio familiar dos participantes, estimulando as reflexões da comunidade local 
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sobre aspectos ambientais, qualidade nutricional, saúde, qualidade de vida, além do 

contato das crianças com as relações ecológicas no meio natural da própria escola 

(BAI FILHO et al, 2014).  

Cribb (2010) descreve que o espaço da horta escola é um local 

capaz de religar as crianças aos fundamentos básicos da comida, integrando e 

enriquecendo todas as atividades escolares, promovendo a oportunidade de muitas 

crianças estabelecerem contato com a natureza, devido muitas famílias hoje 

residirem em edifícios ou casas cujos quintais são muitos pequenos e cimentados. 

 O seu desenvolvimento na escola possibilita o desenvolvimento de 

diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar unindo uma 

teoria e pratica de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino 

aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e 

cooperado entre os agentes sociais envolvidos (MORGADO, 2006).   

A horticultura escolar é uma estratégia de conscientização e 

motivação para os alunos e comunidade, a fim de estimular o consumo de hortaliças 

cultivadas, realizando a reeducação alimentar e ensinar o valor e importância de 

uma dieta adequada através de técnicas interdisciplinares, despertando o interesse 

de hábitos alimentares saudáveis (GARUTTI; PEREIRA, 2017). 

A construção de uma horta dentro da escola mostra-se como uma 

alternativa diferente de reinventar o fazer pedagógico, tornando o estudo da 

educação ambiental e nutricional interessante aos olhos do aluno, despertando 

curiosidade em relação ao tema e compreendendo a sua importância e 

interdisciplinaridade (OLIVEIRA, 2014). 

A finalidade de um projeto de horta escola é poder chegar a um 

ponto que todos estejam trabalhando em equipe, interagindo com os pais em casa e 

transmitindo o trabalho desenvolvido na escola de forma a contribuir para mudanças 

de hábitos alimentares e compreender a importância de uma alimentação saudável 

(MOURA, 2013). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

O trabalho é de natureza exploratória e explicativa (GIL, 2010) com 

abordagem qualitativa, que segundo Stake (2011) envolve a obtenção de dados 

descritivos, sem números e estatísticas para medir os eventos estudados. Assim, foi 

realizado um estudo de caso do Projeto na Rede Pública Municipal de Ensino na 

cidade de Apucarana-PR. 

O método de estudo de caso foi utilizado por ser uma forma de 

pesquisa mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real (COSTA; PEREIRA; COSTA, 2016; 

MORGADO,2006). 

 

4.1.1 Caracterização da área de estudo 

 

Figura 2 – Localização Geográfica do Município de Apucarana-PR. 

 

Fonte: Manosso, 2005. 
 

O estudo foi realizado na cidade de Apucarana, localizada na região 

norte do Paraná (Figura 2). A cidade foi instalada em 1944, desenvolvendo uma 
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expansão da agricultura cafeeira pelas ações da Companhia de Terras do Norte do 

Paraná (MANOSSO; NOBREGA, 2008). 

 

4.1.2 Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental de Apucarana-PR 

 

De acordo com dados obtidos no Portal da Autarquia Municipal de 

Educação de Apucarana - AME (2017) a mesma foi criada em dezembro de 2009, 

por meio da lei 242/2009, é uma entidade com sede e foro na cidade de Apucarana-

PR, que dispõe de autonomia administrativa, financeira e técnica, além de 

patrimônio público.  

O Município de Apucarana possui atualmente vinte e três CMEIS - 

Centro Municipal de Educação Infantil e trinta e sete escolas de Ensino Infantil e 

Fundamental com aproximadamente 11.300 crianças matriculadas na rede municipal 

de ensino no ano letivo de 2017 (APUCARANA, 2017). Segundo o IPARDES (2016) 

essas unidades escolares possuem um quadro de 601 docentes, sendo 211 do 

Ensino Infantil e 390 do Ensino Fundamental. 

 

4.1.2.1 Projeto Sementes do Futuro 

 

No ano de 2015 a AME desenvolveu o Projeto Sementes do Futuro 

como meio de promover a saúde, a proposta envolve alunos e professores, em 

atividades como participação de palestras, teatros, aulas expositivas, plantio de 

hortas e jardins (APUCARANA, 2016). 

De acordo com a secretária de Educação Municipal, a Professora 

Marli Fernandes, em notícia publicada no Portal da AME, o objetivo principal do 

Projeto é estimular desenvolvimento da consciência ambiental, bem como adotar 

uma postura ética perante a natureza para a busca efetiva de uma vida saudável 

(APUCARANA, 2015).  

 

4.1.3 Amostra 

 

A pesquisa foi realizada nas escolas de Ensino Infantil e 

Fundamental da Rede de Ensino Municipal de Apucarana-PR, foram incluídas na 

pesquisa as escolas localizadas na cidade, ou seja, trinta e quatro escolas, sendo 
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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. 

 

4.2 Coleta de Dados 

 

A pesquisa foi divida em duas etapas distintas e interligadas nas 

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

(APENDICE A) a fim de identificar a real situação do Projeto Horta Escola presente 

nas unidades escolares da cidade de Apucarana-PR. Este foi pré validado por dois 

professores da Faculdade de Apucarana – FAP e uma colaboradora da empresa SL 

Alimentos, Mestre em Tecnologia de alimentos. 

A segunda etapa foi a pesquisa de campo através de visitas nas 

unidades escolares com a aplicação do check-list desenvolvido e a identificação da 

situação do Projeto Horta Escola, a participação dos alunos e professores, 

atividades desenvolvidas e contribuição para a alimentação escolar através do 

produtos cultivados na horta (GALVÃO, 2015). E paralelamente observações e 

registros fotográficos das hortas escolares (MORGADO, 2006). 

Para coletar os dados, realizou-se uma rota numerada de A a F 

pontos de coleta através da divisão das localizações das escolas a fim de facilitar 

translado de uma escola a outra e consequentemente identificar as regiões das 

localizações da cidade (Figura 3). A coleta de dados foi realizada no período de 07 a 

18 de agosto de 2017.  
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Figura 3 – Rota e pontos de coleta de dados na cidade de Apucarana-PR. 

 
Fonte: Adaptado Prefeitura de Apucarana, 2016. 

 

4.2.1 Considerações Éticas 

 

A participação das escolas foi voluntária, todas foram esclarecidas sobre o 

objetivo do estudo e informadas sobre o Termo Autorização Institucional (APENDICE 

B) assim como a total liberdade para não aceitarem participar da pesquisa. Antes da 

coleta de dados foi explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE, para a assinatura (APENDICE C). 

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 

(APENDICE D). 

 

4.3 Análises de dados 

 

A tabulação de dados foi realizada através do Software Sistema Operacional 

Windows 10 Pro, com auxílio do Programa Microsoft Office Excel versão 2010 para 

elaboração de gráficos e tabelas para melhor visualização dos resultados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

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 da pesquisa, destas 89% (n=25) encontra-se com a horta escola 

implantadas e ativas, apenas 11% (n=3) estão em fase de implantação. Na tabela 1, 

é possível visualizar a distribuição das escolas municipais de acordo com a rota dos 

pontos de localização da coleta, tipo de ensino e o número de alunos frequentes 

atualmente, por considerações éticas a identificação das escolas foi preservada, 

assim foram identificadas por códigos conforme descrito na tabela mencionada. 

 

Tabela 1 – Caracterização das escolas da cidade de Apucarana – PR, participantes do 

estudo. 

ROTA ESCOLA ENSINO Nº DE ALUNOS 

A 
1 integral 276 
2 integral 600 
3 integral 220 

B 

4 integral 218 

5 integral 140 

6 integral 188 

7 parcial 203 

8 integral 300 

C 

9 integral 158 

10 integral 219 

11 integral 320 

12 integral 226 

13 integral 182 

14 integral 189 

D 

15 integral 205 

16 integral 385 

17 integral 209 

18 integral 567 

19 integral 217 

20 integral 193 

E 

21 integral 470 

22 integral 212 

23 integral 234 

24 integral 291 

25 integral 134 

26 integral 305 

27 parcial 139 

F 28 integral 349 

TOTAL     7349 
Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 
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Em cada visita para coleta de dados nas escolas, foi realizado um 

registro fotográfico, este se encontra no Apêndice E, de acordo com a caracterização 

destas citada na tabela 1. 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 (Figura 4A e 4B) e 61% (n=17) com plantio em solo e 

recicláveis uma estratégia utilizada para se trabalhar a Educação Ambiental, através 

da reutilização de diversos materiais, associada à promoção da saúde, da 

reciclagem e de hábitos alimentares saudáveis. 

 

Figura 4 A e B – Hortas com uso de recursos de materiais recicláveis nas escolas. 

    
 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

A educação integral permite as escolas realizarem atividades e 

ações na Educação Ambiental e Nutricional, utilizando o Projeto Horta Escola como 

eixo, a confecção de hortas verticais e/ou com uso de materiais reutilizáveis 

promovem temas para se trabalhar em sala de aula como a: fotossíntese, 

alimentação saudável, sustentabilidade, o cultivo orgânico, o solo e os organismos 

vivos, reciclagem, redução da poluição do solo, água e uso de agrotóxicos e seus 

efeitos na saúde (ALMEIDA et al, 2017). 

De acordo com Andrella et al (2016); Costa; Pereira; Souza (2015) e  

Mantelli (2014) em seus estudos, mostram o entusiasmos dos alunos para a 

A B 
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confecção de hortas com materiais reutilizáveis, despertando a criatividade, 

embelezamento do local, redução da poluição visual e quebrando a rotina da sala de 

aula, fator que promove um retorno para a sala de aula com alunos mais calmos e 

interessados.   

Silveira e Holanda (2014) corroboram em seu estudo que a horta 

vertical no ambiente escolar apresenta-se como uma excelente ferramenta geradora 

de conhecimento, tornando capaz de desenvolver a interdisciplinaridade e também a 

transmissão dos conhecimentos aos familiares dos alunos para a implantação de 

hortas caseiras, sendo uma opção de terapia para se aliviar o estresse cotidiano, 

dentro da própria casa. 

A implantação de uma horta na escola abre portas para diversas 

atividades sociais e participativas entre alunos de diferentes séries e entre 

professores de diferentes disciplinas (ABRANTES, 2016). 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, o 

mesmo ocorre respectivamente para a participação dos professores e alunos na 

manutenção da horta, este pode ser visualizado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Participação dos alunos e professores no cultivo e manutenção da horta 

escola, na cidade de Apucarana-PR. 

 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

Segundo Gomes e Oliveira (2015) o envolvimento dos professores e 

equipe pedagógica com os alunos através da reflexão, diálogo e do trabalho em 
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equipe é essencial para a formação da consciência critica de todos os envolvidos, 

inclusive dos alunos. Casadei et al (2016) realizou em seu estudo o desenvolvimento 

de uma horta escola com alunos de uma escola municipal no estado de São Paulo, 

com faixa etária de 6 a 9 anos, sua metodologia foi dividida em etapas e aplicada em 

todas as séries, através de um cronograma, observando que o projeto trouxe 

benefícios ao desenvolvimento escolar dos alunos, melhorando a dedicação aos 

estudos, o relacionamento em equipe e a promoção da importância de uma 

alimentação .  

Costa; Pereira e Costa (2016) descrevem que as hortas escolares 

são poderosas ferramentas aos professores durante todo o processo de ensino-

aprendizagem para trabalhar educação ambiental e nutricional. Coelho e Bogus 

(2016) ao analisar o envolvimento de professores, funcionários e alunos em três 

escolas municipais em Embu das Artes, São Paulo, destacou que a horta permite 

estabelecer uma relação diferente com os alimentos, por meio de despertar a 

curiosidade para sua produção e a sua contribuição para mudanças pessoais na 

alimentação através do estímulo de experimentar e comer o alimento que se foi 

produzido.  

De acordo com Lima; Conde Sobrinho e Silva Junior (2015) a horta 

escolar leva aos educandos a hábitos alimentares mais saudáveis e ambientalmente 

sustentáveis, o gráfico 2, confirma este fato, 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 a fim de incentivá-los sobre importância de uma alimentação saudável e 

divulgarem o trabalho realizado com os alunos. 

A oferta de verduras e legumes produzidos na própria escola, seu 

uso para a alimentação escolar e o acesso para também com a comunidade, gera 

uma sustentabilidade neste ambiente em microescala, mas, conforme Ribeiro et al 

(2015) é de grande importância para dentro e fora da escola, aproveitando todas as 

potencialidades do espaço da escola e uso dos próprios recursos disponíveis.  
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Gráfico 2 – Utilização das verduras e legumes cultivados na horta escola para a 

alimentação escolar, na cidade de Apucarana-PR. 

 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

Esta sustentabilidade integrada à implantação e manutenção da 

horta contribui significativamente no processo de aprendizagem, possibilitando uma 

reflexão sobre os alunos com o espaço natural que os cerca, aprofundando suas 

noções de responsabilidade social e estimulando hábitos saudáveis (DOS SANTOS 

et al, 2014). 

Desta forma destaco o trabalho realizado por Santos (2014) que 

desenvolveu um projeto de uma horta sustentável com alunos do ensino 

fundamental, em Santa Rita, Pernambuco, com construção de uma horta suspensa, 

em garrafas pets, com uso de adubo orgânico com técnicas de compostagem, 

irrigação através da captação da água liberada pelo ar condicionado e a viabilização 

dos produtos cultivados para uso da merenda escolar. 

Segundo Irala e Fernandez (2001) o ato de promover a educação 

nutricional é com a introdução da educação ambiental, justificativa para o fato de  

que após a implantação do Projeto, observou-se uma melhor aceitação de verduras 

e legumes pelos alunos em 79% (n=22) na hora da merenda e 21% (n=6) não, que 

foi justificado pelos professores devido a horta estar em fase de implantação ou por 

ser a primeira colheita, atendimento escolar em período parcial ou até mesmo a 

localização que a escola está inserida (GRÁFICO 3). 
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Gráfico 3 – Avaliação da aceitação de verduras e legumes após a implantação da 

horta escola, na cidade de Apucarana-PR. 

 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

Brito et al (2016) observou em seu estudo realizado com alunos de 5 

a 7 anos de idade, em uma escola de período integral, que a elaboração da horta 

contribuiu de forma positiva para estimular o consumo de hortaliças e a promover o 

incentivo a consumo de alimentos saudáveis. Brandini et al (2014) relata que o 

acompanhamento por parte dos alunos no processo do crescimento das produtos 

cultivados, desperta euforia para comer os vegetais que os eles mesmo plantaram. 

Alguns estudos (MENESES et al, 2017; CADAMURO et al, 2016; 

COELHO E BORGUS, 2016;) ao avaliarem o consumo alimentar de crianças em 

idade escolar, apresentam seus resultados destacando a escola como um ambiente 

favorável para o desenvolvimento de estratégias que abordam assuntos sobre 

alimentação saudável e seus benefícios contribuem para construção de hábitos 

alimentares para o resto da vida. 

De acordo com Lima; Dias; Rosalen (2017) a educação alimentar 

precisa ser impelida para o ambiente escolar, onde o aluno pode e necessita reforçar 

a adoção de boas condutas alimentares, e o trabalho com a horta foi uma 

ferramenta para isso. Mantelli (2014) destaca a importância de diversificar projetos 

de educação nutricional com o mesmo objetivo, por isso questionou-se a presença 

destes projetos nas escolas participantes deste estudo, em 82% (n=23), citam 

desenvolver oficinas culinárias, degustação com os cultivos da horta, 
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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  (GRÁFICO 4). 

 

Gráfico 4 – Desenvolvimento de projetos de educação ambiental e nutricional com 

incentivo da horta escola, na cidade de Apucarana-PR. 

 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

Gatto et al (2012) em estudo com crianças de 8 a 11 anos, em que 

se realizaram atividades culinárias através de uma horta comunitária juntamente 

com aulas com conteúdos aplicados a nutrição, as mesmas relataram o aumento na 

preferencia por hortaliças e percepção de que os alimentos da horta tinham um 

gosto melhor do que os comprados. 

O desenvolvimento de atividades com hortas em espaços 

educativos, geralmente associados a atividades culinárias, entre crianças e jovens, 

resulta em maior vontade de ser experimentar verduras e legumes, melhora a 

preferencia por seu consumo, como a capacidade de identifica-las e o aumento no 

consumo de frutas, verduras e legumes variados (RATCLIFFE et al, 2011). 

Batista; Mondini; Jaime (2017) discutem a importância do Programa 

Saúde na Escola - PSE, lançado em 2007, pelo Ministério da Saúde e Educação, 

como proposta de contribuir para a promoção de saúde, seu trabalho descreve as 

ações desenvolvidas frente à transição nutricional infantil atual, ou seja, o excesso 
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de peso, identificando a temática alimentação saudável, com total destaque para o 

desenvolvimento de uma horta escola.  

Assim, a horta foi reconhecida como um espaço de aprendizado, 

mas cabe destacar que existem diversas possibilidades para se repensar a 

alimentação na contemporaneidade e as práticas educativas nela envolvida 

(COELHO; BOGUS, 2016). Para Theisen et al (2015) constitui uma importante 

ferramenta no ensino de séries iniciais do ensino fundamental,  e consequentemente 

benefícios individuais e coletivos, estabelecendo uma relação saudável com o meio 

ambiente e pessoas (COSTA; PEREIRA; COSTA, 2016). 

Estes aspectos positivos encontrados nos autores citados acima e 

em outros artigos lidos atestam o resultado encontrado em 82% (n=23) 

considerando que a construção da horta é positiva no âmbito escolar, mas 18% 

(n=5) não concorda, justificando que apesar de todos os benefícios que ela 

proporciona, ainda encontra-se dificuldade em sua manutenção devido à entrada de 

estranhos nas unidades para depredar o local, o cumprimento do cronograma 

calendário escolar e mão de obra para a realização do serviço braçal.  

Segundo Casadei et al (2016), na prática os professores ainda tem 

dificuldade de lidar com este tipo de atividade, assim como Silveira e Holanda (2014) 

alerta para a necessidade de capacitação continua de docentes e um bom 

planejamento para execução, para Vasconcelos; Vieira; Rodrigues (2014) fato que 

pode ser ajustado com a ajuda de profissionais capacitados em Nutrição, Biologia e 

Agronomia, auxiliando os educadores para a melhor opção e forma de executar e 

desenvolver o projeto horta. 

Outra atividade que está diretamente ligada com a educação 

ambiental e nutricional e possui uma relação intima com a sustentabilidade da horta 

é a compostagem, na coleta de dados, apenas 18% (n=5) realizam a compostagem 

para adubação da horta, 71% (n=20) utilizam adubo orgânico e esterco animal e 

11% (n=3) não se aplica (FIGURA 5A e 5B). 

De acordo com informações relatadas pelas responsáveis das 

escolas para o segundo semestre deste ano, foi incluso no cronograma do Projeto 

Sementes do Futuro, o desenvolvimento da compostagem através dos resíduos 

gerados pela própria escola. Segundo Lima; Dias; Rosalen (2017) a realização da 

compostagem para uso da própria horta gera uma conscientização em relação a 
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desperdícios, minimizando os impactos ambientais e promove a interdisciplinaridade 

com outras disciplinas do currículo escolar. 

 

Figura 5 A e B – Trabalhos de compostagem realizado por duas escolas, na cidade de 

Apucarana-PR. 

  
 

Fonte: Gomes; Toledo, 2017. 

 

A B 
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5 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho pode-se 

concluir 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 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. 

No entanto, observou-se que a falta de orientações e busca por 

informações da equipe pedagógica de cada unidade, dificultam a 

interdisciplinaridade e a criatividade do reinventar práticas ou projetos pedagógicos 

com a horta escola para a educação nutricional e alimentar. Por isso, o check-list 

desenvolvido é de grande ajuda como método avaliador, auxiliando a equipe a 

identificar as falhas e necessidades.  

É importante ressaltar que a potencialidade do projeto depende 

muito da equipe pedagógica de cada escola, sendo visível a necessidade de sempre 

estimular a importância do desenvolvimento do projeto, assim como a busca de 

parcerias com profissionais como biólogos, agrônomos e nutricionistas para auxiliar 

em diferentes estratégias e dificuldades para a evolução do projeto. 

  Cabe destacar que 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 da alimentação saudável. 

Por fim, ainda é necessário motivar a comunidade escolar para 

buscar meios de se promover e trabalhar ações de educação ambiental e nutricional. 
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APÊNDICE A – Modelo do Check list para avaliação do Projeto Horta Escola 
 
 

Escola:_____________________________________________________ 
Responsável:________________________________________________ 
Número de alunos:____________________________________________ 
Data da realização:____/____/____ 

 
CHECKLIST PROJETO HORTA ESCOLA 

 QUESTIONAMENTO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES 

1-Quando a horta foi implantada?     

2-Encontra espaço disponível para a 

realização da horta? 

    

3-A horta encontra-se ativa nos plantios?     

4-A horta encontra-se em fase de 

implantação? 

    

5-Há espaço disponível para o plantio em 

solo? 

    

6-Existe compostagem para adubar a horta?     

7-A horta é mantida financeiramente pela 

unidade escolar? 

    

8-Os materiais disponíveis para a manutenção 

da horta são em quantidade suficiente? 

    

9-Há participação dos alunos no cultivo da 

horta? 

    

10-Os alunos e professores visitam 

constantemente a horta para promover sua 

manutenção? 

    

11-As hortaliças cultivadas são utilizadas na 

merenda? 

    

12-Observou-se melhor aceitação de verduras 

pelos alunos na merenda, após a implantação 

do projeto? 

    

13-Há projetos de educação nutricional e 

ambiental com incentivo do projeto horta? 

    

14-Há um cronograma de planejamento com 

atividades relacionadas com a horta? 

    

15-Considera positivo a construção da horta 

escolar? 
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APÊNDICE B – Termo de Autorização Institucional 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gostaríamos de convidá-lo a participar da pesquisa intitulada 
Projeto Horta Escola: a participação das escolas municipais da cidade de 
Apucarana-PR, que faz parte do curso Bacharel em Nutrição e é orientado pelo 
Prof° Eduardo Amaral de Toledo da FAP ( Faculdade de Apucarana). O objetivo 
da pesquisa é: Identificar a realidade atual das escolas da rede municipal da cidade 
de Apucarana-Pr em relação a implantação do projeto Horta Escola. Para isto a sua 
participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: Será realizado um 
checklist desenvolvido e formulado pelo pesquisador, e este apresentará um 
diagnóstico final da situação do Projeto Horta Escola. Paralelamente observações e 
registros fotográficos das hortas escolares serão registrados.  Informamos que 
poderão ocorrer riscos de expor a real situação das escolas da cidade de 
Apucarana-Pr, referente ao Projeto Horta Escola, mas, que serão minimizados 
mantendo o sigilo das respectivas unidades participantes, preservando sua 
identificação. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente 
voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 
momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa/ ou 
instituição. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os 
fins desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, 
de modo a preservar a sua identidade.  Os benefícios esperados é conhecer a 
contribuição para o desenvolvimento educacional através de ações ambientais e 
nutricionais através do Projeto Horta Escola. 

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores  
esclarecimentos,   pode   nos  contatar nos endereço abaixo ou procurar o Comitê de 
Ética em Pesquisa da FAP, cujo endereço consta deste documento. 
 
Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma 
delas, devidamente preenchida e assinada entregue a você. 
Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, 
solicitamos que sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve 
ser feito por ambos (pelo pesquisador e por você, como sujeito ou responsável pelo 
sujeito de pesquisa) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 
 
Eu,………………………………………………......................................................., 
declaro que fui devidamente esclarecido e concordo em participar 
VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pelo Prof.° Eduardo Amaral de 
Toledo. 
 
_____________________________________   Data:…………………….. 
Assinatura ou impressão datiloscópica 
 

Eu, Eduardo Amaral de Toledo, declaro que forneci todas as informações referentes 
ao projeto de pesquisa supra-nominado. 
 
________________________________________ Data:.............................. 
Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C - Continuação 
 
 
Eu, Bruna Kely Gomes, declaro que forneci todas as informações referentes ao 
projeto de pesquisa supra-nominado. 
 
________________________________________ Data:.............................. 
Assinatura do Pesquisador 
 
 
 
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o pesquisador, 
conforme o endereço abaixo: 
 
Nome: EDUARDO AMARAL DE TOLEDO  

Endereço: R PADRE JOSE CANALE, 210 

Telefone: 43 99916-3477 

E-mail: eduardo@slpart.com.br 

 

 Nome: BRUNA KELY GOMES 

Endereço: R SERGIPE, 85 

Telefone: 43 99912-8330 

E-mail: e-mail: brunakgomes@hotmail.com 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser 
esclarecida com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CETi-FAP), 
no endereço abaixo:  
CETi-FAP 
Faculdade de Apucarana.  
Rua Osvaldo de Oliveira, 600.  
Bloco II, sala 25 da FAP.  
CEP 86811-500. Apucarana-Pr. Tel: (43) 3033-8927 
E-mail: ceti-fap@fap.com.br 

mailto:eduardo@slpart.com.br
mailto:brunakgomes@hotmail.com
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APÊNDICE D – Parecer Consubstanciado do CETI/FAP 
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APÊNDICE D – Continuação 
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APÊNDICE D – Continuação  
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APÊNDICE D – Continuação  
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APÊNDICE E – Registros fotográficos das hortas nas escolas participantes da 

pesquisa, conforme caracterização da rota. 

 

ROTA - A 

Escola 1 

 

 

Escola 2 
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Escola 3 

 

 

ROTA – B 

Escola 4 
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Escola 5 

 

 

Escola 6 
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Escola 7 

 

 

Escola 8 
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ROTA – C 

Escola 9 

 

 

Escola 10 
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Escola 11  

 

 

Escola 12 
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Escola 13 

 

 

Escola 14 
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ROTA – D 

Escola 15 

 

 

Escola 16 
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Escola 17 

 

 

Escola 18 
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Escola 19 

 

 

Escola 20 
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ROTA – E  

Escola 21 

 

 

Escola 22 
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Escola 23 

 

 

Escola 24 
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Escola 25 

 

 

Escola 26 
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Escola 27 

 

 

ROTA – F 

Escola 28 

 


