
 
 
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 

Uso da horta  
 
1. A horta é utilizada por professores de quais disciplinas?  

a. ciências 
b. geografia/história 
c. português 
d. matemática 

e. educação física 
f. educação artística 
g. os professores não usam a horta 
h. educação infantil 

 
2. A horta está ativa atualmente?                        ( ) Sim                      ( ) Não 
 
3. Usa a horta em suas atividades didáticas?     ( ) Sim                      ( ) Não 
 
4. Quais são os objetivos didáticos trabalhados nesse espaço? 

a. prática de trabalho em equipe 
b. desenvolvimento de conteúdos curriculares (dê exemplos:____________________) 
c. dinâmicas de integração da comunidade escolar 
d. outros:_________________________________________ 
e. não sei 

 
5. A horta ampliou possibilidades didáticas, gerando novas reflexões?  

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
6. A horta possibilitou tratar os conteúdos curriculares de novas formas?  
                       ( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
7. Observou-se alguma destas mudanças atitudinais dos alunos após a implementação da 

horta?  
a. Sociabilidade mais pacifica 
b. Sociabilidade menos pacifica 
c. Maior disposição à formação de 

novos vínculos  
d. Menor disposição à formação de 

novos vínculos 

e. Maior compreensão com os colegas 
f. Menor compreensão com os colegas 
g. Não houve mudanças 
h. Não sei 
i. outras:______________________ 

 
8. Observou-se alteração no envolvimento dos alunos com os conteúdos ensinados em 

sala após a implementação da horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 

9. Acredita que exista algum potencial educativo na horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 

 
10. há algum planejamento de atividade didática contínua de acompanhamento com a 

horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
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11. Há algum trabalho interdisciplinar ocorrendo na horta? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
12. Apesar do contexto didático, a horta tem alguma finalidade extra-pedagógica (alimentar, 

inclusiva, sociabilização, lúdico, etc….)? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 

 
13. A comunidade extra escolar se beneficia da produção direta dessa horta?  

 ( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
14. A produção direta dessa horta compõe a merenda? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 

15. Ao longo de sua existência houve modificação na finalidade da horta? Se sim, por qual 
motivo? 

a. Não 
b. Sim. ______________________________________________ 
c. Não sei 

 
16. A horta trouxe reflexões sobre os hábitos alimentares dos alunos? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
17. A horta trouxe reflexões sobre a merenda escolar? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
18. Existe discussão coletiva, em qualquer âmbito, sobre quais gêneros serão cultivados? 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
 
19. Existe discussão coletiva, em qualquer âmbito, sobre quem utilizará a horta em cada 

momento específico do ano? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 

 
20. Existe discussão coletiva, em qualquer âmbito, sobre coordenação das ações de 

diferentes grupos que atuam na horta? 
( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 

 
21. Entre as seguintes, quais foram as principais dificuldades encontradas para uso didático 

da horta? 
a. Falta de tempo de planejamento de 

atividade 
b. Falta de suporte institucional para 

realização das atividades 
c. Falta de formação inicial específica 

para utilização desse espaço 

d. Falta de formação continuada 
específica para utilização desse 
espaço 

e. Falta de pessoal disponível para auxiliar 
realização das atividades 

f. Falta de material didático para utilizar o 
espaço 
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g. Falta de foco e organização por parte 
dos alunos quando estão nesse espaço 

h. A horta nunca adotou finalidade didática 
i. A horta como se encontra hoje não 

oferece perspectiva de atuação didática 

j. Outra. Qual?_________________ 
k. Não sei 

22. Entre as seguintes, quais foram as principais dificuldades encontradas para uso 
produtivo da horta? 
a. Falta de tempo para manutenção 

da horta 
b. Falta de suporte institucional para 

realização das atividades 
c. Falta de pessoal especializado 

para condução da manutenção 
d. Falta de recursos materiais 

e. Instabilidade climática 
f. Falta de apoio da comunidade 

escolar diante da iniciativa 
g. A horta nunca adotou finalidade 

produtiva 
h. Outra.Qual?_________________ 
i. Não sei 

 
23. Você teria interesse em participar mais ativamente da horta: 

( ) Sim                      ( ) Não              ( ) Não sei 
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  Manutenção da horta  
1. Quem está trabalhando na horta?  

a. Funcionários.N°__ 
b. Professores.N°__ 
c. Alunos. N°__ 
d. Pais. N°__ 

e. comunidade local 
f. outra:__________ 
g. Não sei 

 
2. Qual a participação da comunidade local nos trabalhos da horta? 

a. plantio 
b. manutenção 
c. colheita 
d. outras__________ 

e. nenhuma 
f. não sei 

 

3. Ocorrem mutirões de trabalho na horta? Quem participa? 
a. Não 
b. Sim 

i. Funcionários 
ii. Professores 

iii. Alunos 
iv. Pais 

v. comunidade local 
vi. Outra:______________ 

c. Não sei 
 

4. Quem disponibiliza/financia insumos e ferramentas para manutenção? 
a. verba pública da secretaria de 

educação 
b. verbas públicas que não da 

secretaria de educação 
c. a própria escola 
d. professores 
e. alunos 
f. funcionários 
g. coordenadores 

h. pais  
i. Comunidade local 
j. Associação de moradores 
k. projetos de parcerias (ONG’s, 

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

l. não sei 
m. 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? 

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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