
 
 

Este questionário está dividido em 2 partes: implementação (sobre os primeiros 
movimentos até os primeiros plantios) e uso (sobre as atividades realizadas no espaço da 
horta). 

Em todas as questões é possível marcar mais de uma resposta. 
 
 

Primeira parte: Construção da horta 
 

1. Quem foi a pessoa mais importante no começo para fazer a horta acontecer? 
a. professor (de que disciplina:__________________) 
b. aluno 
c. pais 
d. funcionário 
e. Coordenação da escola 
f. outra:_______________________ 
g. não sei 

 
2. Quais foram os membros da escola envolvidos na construção da horta? 

a. professores 
b. alunos 
c. funcionários 
d. coordenadores 
e. outros:_____________________ 
f. não sei 

 
3. Outras pessoas de fora da escola foram importantes na construção da horta? Se 

sim, quem? 
a. não 
b. sim 

i. pais de alunos  
ii. pessoas vizinhas que moram bem perto da escola 
iii. moradores do bairro que moram um pouco mais distante da escola 
iv. projetos de fora da escola (ONG’s, iniciativa privada, iniciativa pública, 

etc) com a escola. Se sim, quais?____________________________ 
v. outras:________________________________________________ 

c. não sei 
 

4. Como foi definido o espaço onde fica a horta?  
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a. disponibilidade de luz solar 
b. disponibilidade/proximidade de água para regar 
c. disponibilidade de área/terra para plantar 
d. Outra:_______________________________________________________ 
e. não sei 

 
5. Para qual uso a horta foi planejada? 

a. apoiar os conteúdos das matérias 
b. produzir alimentos para comer na merenda 
c. produzir alimentos para comer fora da escola, levar para casa... 
d. ser um espaço para experimentação de ideias e atividades 
e. para brincar e explorar 
f. outro: _______________________________________________________ 
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. recursos governamentais (prefeitura, sub-prefeitura, secretaria de educação, 

diretoria de ensino...) 
h. projetos de fora da escola (ONG’s, iniciativa privada, iniciativa pública, etc) 

com a escola. Se sim, quais?_____________________________________ 
i. outros:_______________________________________________________ 
j. a escola já tinha o que precisava 
k. não sei. 

 
7. 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 

 
 

   Segunda parte: Usos da horta 
  
1)   A horta da escola está ativa? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
 

2) Você usa a horta? Se sim, como? 
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a) Não 
b) Sim 

i) Para fins didáticos (ou seja, complementando o que é aprendido em sala de 
aula, com demonstrações, realização de experimentos, etc) 

ii) eu ajudo na manutenção (plantio, regas, colheitas, etc) 
iii)   eu ajudo no planejamento (sugiro o que será plantado, a disposição das plantas, 

etc) 
iv)   me alimento do que é plantado 

 
3) Se você usa a horta, em quais momentos? 

i)  

Nas aulas de: 
(1)  Português 
(2)  Inglês 
(3)  Matemática 
(4)  Ciências 
(5)  História 

(6)  Geografia 
ii) No intervalo entre as aulas 
iii)   Nos finais de semana 
iv)   Outros:__________________ 

 

4) Você gosta de usar a horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) tanto faz 
 

5) Se você usa a horta para fins didáticos, você acha que ela tornou mais fácil a 
aprendizagem de alguns conteúdos? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 

6) Depois de começar a usar a horta, você: 
a) Se interessou mais pelos conteúdos que são passados ali; 
b) Se interessou mais pelos conteúdos escolares no geral; 
c) Refletiu mais sobre sua alimentação e sobre a merenda escolar; 
d) Não notou nenhuma das diferenças citadas acima. 

 
7) Se você NÃO usa a horta para fins didáticos, você acha que ela poderia ser usada 

para aprender melhor? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 

8) Se você NÃO usa a horta, você gostaria de usar? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 

9)   Algum professor já te perguntou o que você gostaria na horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 

 
10) Você teria interesse em participar mais da horta? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
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