
 
 
INFORMAÇÕES 
> Este questionário está dividido em 2 partes:  

(1) implementação (sobre os primeiros movimentos até os primeiros plantios),  
(2) manutenção (sobre uma as ações para continuidade e conservação da horta na escola).  

> Em todas as questões é possível assinalar mais de uma resposta 
 

Implementação da horta 
1. Quem foi o principal idealizador/articulador? 

a. Professor;disciplina:_____ 
b. aluno 
c. pais 
d. funcionário 

 

e. coordenação 
f. outro:_________________ 
g. não sei 

 
 

2. Quais foram os agentes escolares envolvidos na implementação? 
a. professores 
b. alunos 
c. funcionários 
d. coordenadores 

e. outras:________________ 
f. não sei 

 

3. A comunidade local/pessoas externas à escola tiveram alguma influência na sua 
implementação? Se sim, quem? 

a. não 
b. sim 

i. pais de alunos  
ii. vizinhos/quarteirão 

(mais próximo) 
iii. comunidade do 

bairro (mais 
distante) 

iv. Unidade Básica de 
Saúde 

v. Associação de 
moradores 

vi. gestores regionais 
vii. projetos de 

parcerias (ONG’s, 
iniciativa privada, 
iniciativa pública, 
etc) com a escola. 
Se 
sim,quais?_______ 

viii. Outras:__________ 

     c. não sei 
 

4. Como foi definido o espaço de implantação?  
a. disponibilidade de luz solar 
b. disponibilidade/proximidade 

de fonte de água 

c. disponibilidade de 
área/terra 

d. Outra: _____________ 
e. não sei 
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5. Para qual demanda a horta foi planejada? 
a. complemento didático às 

disciplinas 
b. produção alimentícia para a 

escola 
c. produção alimentícia para a 

comunidade 

d. espaço para 
experimentação 

e. uso lúdico 
f. outra: _____________ 
g. não sei 

 
6. Como foram obtidos os materiais usados na instalação da horta? 

a. professores 
b. alunos 
c. funcionários 
d. coordenadores 
e. pais de alunos  
f. comunidade local 
g. Unidade Básica de Saúde 
h. Associação de moradores 

i. recursos governamentais (prefeitura, 
sub-prefeitura, secretaria de educação, 
diretoria de ensino...) 

j. projetos de parcerias (ONG’s, iniciativa 
privada, iniciativa pública, etc) com a 
escola. Se sim, quais?____________ 

k. outros:________________ 
l. a escola já possuía os recursos  
m. não sei. 

 
7. As primeiras dificuldades 

a. articulação da equipe 
docente 

b. falta ou dificuldade de obter 
verba 

c. falta ou dificuldade de obter 
equipamentos 

d. falta de mão de obra 

e. falta de interesse coletivo 
f. barreiras 

institucionais/profissionais 
g. falta de suporte e/ou 

orientação 
h. outras:________________ 
i. não sei 

 
8. Houve alguma instrução/acompanhamento para o planejamento/implementação da 

horta? De que tipo? 
a. não 
b. sim 

i. curso técnico anterior à 
implementação 

ii. formação continuada na 
DRE (cursos, grupos de 
trabalho) 

iii. Apoio de pessoas 
qualificadas na área de 
cultivo 

iv. construção coletiva com a comunidade 
escolar 

v. disponibilização de  materiais escritos 
manuais/guias 

vi. conhecimentos prévios suficientes 
vii. projetos de parcerias (ONG’s, 

iniciativa privada, iniciativa pública, 
etc) com a escola. Se sim, quais? 
___________ 

viii. outra _________________________ 

c. não sei 
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9. Há quanto tempo existe a horta? 
a. 0-6 meses 
b. 6-12 meses 

c. 1-1,5 ano 
d. 1,5-2 anos 

e. mais de 2 anos 
f. não sei 

  Manutenção da horta 
1. Quem está trabalhando na horta? 

a. funcionário 
b. professores 
c. alunos 
d. pais 
e. comunidade do 

entorno 

f. outra___________ 
 

 

2. A comunidade do entorno tem alguma atividade de trabalho na horta? 
a. não 
b. sim 

i. plantio 
ii. manutenção 

iii. mutirões 

iv. colheita 
v. outras _________ 

c. não sei 
 

3. Quando são usados insumos e ferramentas na horta, de onde vêm? 
a. própria escola 
b. famílias dos alunos 
c. comunidade do 

entorno 
d. recursos públicos 

institucionais 

e. outras entidades e 
empresas 

f. Outras__________ 

  
4. Quem financia eles? 

a. as próprias pessoas 
que disponibilizam 

b. verba pública da 
educação 

c. outras verbas 
públicas 

d. programa de 
contraturno 

e. ONGs 
f. outras entidades e 

empresas privadas 
g. outras _________ 

 

5. Que dificuldades ambientais têm ocorrido na manutenção da horta? 
a. solo escasso/ruim 
b. falta de água 
c. falta de luz solar 
d. incidência de 

pragas 
e. pássaros 
f. chuvas muito 

intensas 

g. outras __________ 
h. Nenhuma 
i. Não sei 

 
 

6. Que dificuldades técnicas têm ocorrido na manutenção da horta? 
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a. falta de 
conhecimento 
técnico 

b. falta de 
equipamentos 

c. falta de insumos 
d. falta de acordos 

coletivos entre os 
usuários da horta 

e. depredação 
f. outras__________ 
g. Nenhuma 
h. Não sei 
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