
EMEF D 
Professora "Dente-de-leão" 
 

1) Pergunta: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto 
e a execução da horta? 
Resposta: A ideia não partiu dela individualmente, foi uma demanda de diversos 
professores e da coordenação, por volta de 2000 (a escola é de 1999). Não existe 
um projeto estruturado de horta, de forma que ela depende da iniciativa individual 
das pessoas, e por isso houve vários processos de construção de horta, já que às 
vezes minguava e depois resgatavam. 
 

2) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? (cursos, 
palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões escolares) E o 
que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: A professora já tinha um gosto pessoal por horta, já que o pai dela tinha horta. 
Quando a escola começou, a equipe docente era muito coesa e vários professores 
manifestaram a vontade de implantar uma horta, por isso eles fizeram.  
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (Você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: No início, tinham ajuda de uma senhora da ONG Makiguti que dava apoio técnico. 
Depois, ela saiu e, atualmente, não tem ninguém mais que ajuda. 

4) Foram os professores e a coordenação. A professora não lembra se tiveram 
pessoas de fora envolvidas na implementação. No início, todos os professores se 
envolveram e utilizavam a horta, o grupo era mais unido. Conforme o passar do 
tempo, ficou como uma vontade mais individual de cada um, esse ano quem está 
usando mais são os 4° e 5° anos, mas o uso da horta foi aberto para todos os 
professores que quisessem. Trabalhar com o ciclo I é mais fácil porque as 
professoras estão todos os dias em contato com as mesmas turmas (falta tempo 
pros professores do ciclo 2 para trabalhar com a horta). Como não tem um projeto 
estruturado da escola, cada professora trabalha da forma que quiser com a horta. 

5) Inicialmente, não tinham cozinha terceirizada, então aproveitavam temperos para 
colocar nas comidas da escola e, as saladas, às vezes comiam e às vezes os alunos 
levavam para casa. Tinha também um objetivo didático, trabalhavam questões de 
nutrientes, de alimentação saudável. Hoje, como o grupo não é mais tão coeso e o 
uso da horta é mais individualizado, o objetivo está mais ligado ao uso que cada 
professor quer fazer. 

6) A professora acha que foi 1 ano, percebe que foi um processo rápido. No fim do ano 
que começaram a articular essa ideia já começaram a plantar.  

7) Sempre fazem dentro da jornada, geralmente com os alunos. Fora do horário, só 
uma professora planta, por gosto pessoal. 

 



8) Falta de conhecimento técnico (dificuldades com o manuseio da terra, não saber o 
que fazer quando a horta não estava produzindo) e falta de ferramentas e materiais 
(sementes, cavadeira, rastelo), ela também citou a dificuldade de transportar mudas. 

9) No começo foi capinar, por não ter força mesmo. Falta conhecimento, saber como 
tratar a terra adequadamente (com relação a pH e nutrientes). A frustração também 
é uma dificuldade, tanto pras crianças quanto para os professores, quando as 
plantas não vingam. No local onde a horta está atualmente também tem muita 
sombra, o que também está atrapalhando. 

10) A professora lembra que teve, mas não lembra o que. Hoje tem uma professora 
querendo resgatar isso, articular com os pais, mas ela ainda não viu acontecendo na 
prática, só ouviu falar.  

11) Acha que tem que começar por um estudo técnico, focado naquilo que se quer 
produzir. A escola dependeu de apoio técnico externo, e quando esse apoio 
minguou, a horta não vingou mais tanto. Esse conhecimento técnico daria mais 
segurança para desenvolver a horta, tentativa e erro nem sempre dá certo. Não tem 
nada que aconselharia não fazer, arriscaria tudo. 

 
 
  

 



EMEF C 
Professor "Capuchinha" 
 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Sim, a iniciativa foi do professor. Não havia projeto com horta na escola antes. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: Começou com o interesse em sustentabilidade. O professor mora próximo à zona 
rural e já realizava práticas como plantio, horta e compostagem quando iniciou o 
projeto na escola. Participou de cursos e visitas técnicas oferecidas pelo Centro de 
Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Butantã 
(CRSANS-Bt), o GT de Sustentabilidade em Escolas da Diretoria Regional de Ensino 
do Butantã (DRE-Bt) e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de 
São Paulo (SVMA). 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Sim. Participou de cursos e oficinas oferecidos pelo CRSANS-Bt, DRE-Bt (GT de 
Sustentabilidade), e SVMA-SP (UMAPAZ) abordando temas como “minhocário”, 
“plantio de hortaliças” e “reutilização dos alimentos”. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: As primeiras pessoas que mobilizou para contribuir com o projeto foram os seus 
alunos. Por ser o único professor de informática, teve acesso a todas as turmas, 
podendo envolver praticamente todos os alunos da escola (1º a 9º anos). Alguns 
professores eventualmente realizam atividades didáticas utilizando a horta, mas 
como atividades pontuais. Não há um acompanhamento contínuo da horta por 
nenhum outro professor ou ator da unidade escolar. Para este ano, cujas atividades 
letivas se iniciavam no dia da entrevista, o professor não tinha perspectiva de 
parcerias na escola. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O objetivo da horta sempre foi o de servir como ferramenta didática. O professor 
acredita que o melhor jeito de aprender é convivendo. Afirmou que a escola é a 
única área verde da região, talvez o único espaço onde alguns alunos conviveriam 
com a natureza. 
 

 



6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: O projeto teve início em 2008 e até hoje está se expandindo. Não houve um 
período de implementação separado do seu uso didático. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Sim, em alguns momentos o professor o fazia no horário das próprias aulas, em 
outros em atividades de contra-turno. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: A maior dificuldade foi encontrar pessoas com interesse e tempo que ajudassem 
nos trabalhos manuais. O professor não teve parcerias na escola para dividir o 
trabalho. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: A parte mais difícil são as obras estruturais dos espaços. Fora isso, o trabalho 
cotidiano não traz dificuldades. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: O professor afirma que a escola é muito fechada para atividades com pais e com 
a comunidade ao redor. Ocorrem algumas atividades pontuais em que pais e 
comunidade são convidados a participar, podendo acessar os espaços da horta. 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola 

(do que fazer e não fazer)? 
R: “Comece já! Pegue uma latinha e plante uma alface. Você já começou a sua 
horta!” 

 
  

 



EMEF E 
Professor "Erva-luísa" 
 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: A horta foi consequência do projeto de compostagem dos materiais utilizados na 
merenda. Durante as discussões sobre compostagem, um aluno propôs que, além 
de distribuí-la entre o pessoal da escola, como era realizado até então, o composto 
fosse utilizado em uma horta a ser montada na escola.  
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: sem resposta 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: As principais instruções foram pesquisadas na internet, a partir do interesse e 
força de vontade da equipe na escol. Não tiveram acesso à formação continuada. 
Uma professora da escola faz parte do GT Sustentabilidade da DRE-Bt e repassa 
aos colegas da escola as informações que lá são passadas.  
Os cursos oferecidos aos sábados são concorrentes com as atividades pessoais que 
os professores precisam desenvolver, dificultando suas participações nesse período. 
Em 2010, fez um curso de implementação de hortas, mas não foi enriquecedor. Em 
contraponto, foi apontado positivamente um curso sobre compostagem realizado 
pelo coletivo CompostaSP, na própria unidade escolar, durante os períodos de Hora 
Atividade (HA), abrangendo em cinco encontros a participação de professores e pais 
de alunos com interesse. A limitação de palestrantes foi o principal fator que limitou a 
formação de mais pessoas. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: No início, os principais envolvidos na implementação da horta foram: um 
professor de Recuperação Paralela, uma do Fundamental I e a coordenadora 
pedagógica. A ideia sobre a horta surgiu a partir de um aluno, durante discussões 
sobre compostagem. 
No começo do ano, é perguntado à equipe docente quais professores tem interesse 
em desenvolver projetos na horta, em geral com poucas adesões. Neste ano, a 
professora de Ciências também assumiu alguns canteiros. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 

 



R: O objetivo inicial do projeto foi a produção de relatórios sobre o processo de 
implementação e manutenção da horta, com atenção à produção de texto. Durante o 
uso, o foco dos relatórios deixou de ser o processo de compostagem e passou a 
focar na produção de hortaliças. No ano de 2017, além do relato, estavam sendo 
desenvolvidas experimentações (com levantamento de hipóteses) sobre o fato de 
que, em alguns canteiros, uma espécie pôde se desenvolver e, no canteiro vizinho, a 
mesma espécie não cresceu, inserindo uma perspectiva mais investigativa. 
O fato de o Professor "Erva-luísa" atuar durante as RP’s limita o potencial didático 
dessa horta, dadas as poucas horas-aula que o docente tem com os estudantes. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Entre a primeira ideia sobre a horta e os primeiros usos com os alunos, passaram 
mais ou menos seis meses. 
A maior parte da verba para a instalação dos canteiros veio do Prêmio de 
Desempenho Escolar. A maior parte da verba para a manutenção vem da 
Associação de Pais e Mestres, em que acontece uma arrecadação durante as 
reuniões pedagógicas a fim de tornar mais transparente a gestão financeira e 
angariar recursos para os projetos da escola. Também foi importante a disposição 
dos professores atuantes na horta em investir recursos próprios para alguns 
equipamentos necessários, como tintas e material de pintura ou pequenas 
ferramentas. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Em geral, o horário utilizado para viabilizar a horta foi o da jornada de trabalho 
normal, principalmente as horas-aula com os alunos.  
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Uma dificuldade durante a implementação foi o custo cobrado por empresas 
externas para a construção dos canteiros, somado ao baixo repasse de verbas para 
a escola. Essa cobrança adicional dificultou o processo de instalação da horta. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Segundo o professor, a manutenção da horta é a parte mais tranquila. Os alunos 
aproveitam o tempo nesse espaço e também se divertem. Uma dificuldade na 
manutenção é o clima ruim (particularmente em 2017) e os feriados prolongados, 
que demandam organização anterior a fim de, por exemplo, umidificar mais o solo 
antes desses períodos de inatividade. Além disso, ocorrem invasões e depredação 
em finais de semana. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Observa-se cada vez menos a participação dos pais na escola. A equipe acredita 
que o trabalho com os alunos cria nos estudantes a responsabilidade de expandir 
conhecimentos escolares para a comunidade local. A participação de agentes 

 



externos à escola é bastante restrito e dúbio: enquanto a mãe de um ex-aluno doa 
com frequência serragem para a composteira, e outros ex-alunos continuam 
coletando o composto produzido na escola, é relatado também a presença de 
invasões e roubos das hortaliças durante os finais de semana. 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: Entre os conselhos do professor para quem quiser começar uma horta escolar,             
citamos: 1) Processo contínuo de tentativa e erro, com aprendizagem para alunos e             
professores sobre a horta; 2) A implementação e uso devem contar com o apoio dos               
alunos, já que, se não houver o envolvimento deles, a horta é inviável e 3) O fato de                  
trabalhar na terra ser prazeroso para o professor também ecoa positivamente na            
motivação dos alunos ao trabalhar nesse  espaço. 
 

 
  

 



EMEF A 
Professora "Azedinha" 
 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Sim, foi ela quem conduziu a implantação da horta. Além do interesse da 
professora no projeto, os alunos, através do grêmio estudantil, apresentaram essa 
demanda à gestão da escola. Inicialmente, a horta era um projeto vinculado ao 
grêmio. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: Em seus 20 anos trabalhando na Educação, a professora já havia trabalhado com 
hortas, tanto em escolas quanto em sua própria casa. Vê, na horta, uma 
possibilidade de diversificar o seu trabalho, trazendo vantagens tanto para ela 
quanto para os seus alunos. A horta fornece diferentes possibilidades de abordagem 
de conteúdos curriculares, como ciclos de vida dos seres vivos. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: A professora iniciou os trabalhos da horta sem qualquer instrução formal prévia 
ou apoio de especialista. Experimentava o que conheceu em vivências anteriores ou 
pela Internet, como o plantio em garrafas PET. A horta já ocorria havia 6 meses 
quando ela participou de um curso realizado pela DRE-Bt, em 2016. Um engenheiro 
agrônomo da prefeitura visitou a horta duas vezes desde que ela foi construída. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: Os principais envolvidos no processo inicial da horta, além da professora, foram 
um funcionário da escola e o coordenador pedagógico. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: Os primeiros esforços com plantio na escola foram feitos em garrafas PET com o 
objetivo didático de utilizar recicláveis para a produção de hortaliças, mas o projeto 
não deu certo. Hoje, a horta ainda serve o propósito de ferramenta de educação 
ambiental, mas não inclui o tema reciclagem. A professora afirmou que o objetivo 
atual é que a horta seja um espaço com uma dinâmica de uso similar à da biblioteca, 
onde qualquer um poderia realizar uma atividade com fins didáticos. 
 

 



6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: 6 meses. Houve experimentação com garrafas PET, pneus e telhas até chegar ao 
formato atual: telhas e canteiros no chão. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Sendo a horta incluída como parte do Projeto Político Pedagógico da escola, o 
tempo dedicado a ela foi contabilizado como tempo de trabalho. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Nesta escola, a principal dificuldade foi encontrar espaço disponível. A horta 
tomou parte do estacionamento da escola e há novos canteiros sendo construídos 
próximos à quadra, onde havia um pequeno gramado. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Não há dificuldades para manutenção da horta. Nos fins de semana, o “vigia” 
rega as plantas. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: No início do processo, não. Atualmente, aos sábados, a escola fica aberta para o 
uso da quadra e as pessoas podem visitar o espaço da horta. Os novos canteiros 
sendo construídos foram concebidos com o objetivo de serem usados pela escola e 
pela comunidade. 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: “Faça”. "Vivencie um dia após o outro". "As coisas às vezes dão certo, outras não.                
Vá atrás de conhecimento especializado, usar apenas a Internet não é suficiente". 
 

 
  

 



EMEI P 
Coordenadora pedagógica "Peixinho" 
Coordenadora "Pitanga" 
Funcionária "Pupunha" 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Não, foi a antiga diretora da escola, por volta de uns 12 anos atrás. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: “Quando eu entrei na escola, as pessoas já plantavam e colhiam com as crianças 
aqui”, mas era direto no chão, não tinha canteiros. A diretora foi quem mandou fazer 
os canteiros que estão sendo usados até hoje, mas horta mesmo já deve ter há uns 
20 anos na escola". 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: “Acho que não, a horta existe há muito tempo na escola. Os cursos que a 
Prefeitura tem oferecido são coisas recentes, não ocorriam na época em que ela fez 
os canteiros". "O curso de formação oferecido em 2017 pela prefeitura, no qual as 
escolas inscrevem um coordenador, um professor e um funcionário, era muito 
restritivo" (não puderam participar por restrições nos pré-requisitos para inscrição). 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: A horta sempre fez parte do projeto pedagógico da escola, então toda a 
comunidade escolar se envolveu desde o começo. Hoje, a manutenção é feita em 
parte pelas crianças com as professoras, em parte pelos funcionários. 
Na época, a diretora mobilizou a escola toda, tanto professores quanto funcionários. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O objetivo da horta sempre foi pedagógico. Aborda-se desde a prática do plantio 
e cuidados com as plantas até a origem dos alimentos e cultura popular. “Neste ano, 
recebemos muitas crianças com maus hábitos alimentares, então pretendemos focar 
mais na educação nutricional”. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Considerando como processo de implementação a montagem dos canteiros, 
cerca de 15 dias. A diretora usou recursos da Associação de Pais e Mestres (APM) 

 



para contratar alguém que fizesse o trabalho. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Sim, o trabalho é sempre feito em horário de trabalho. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Na época da reforma, foram as formigas.  
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: A verba para manutenção: “temos que elaborar um planejamento dos gastos da 
escola com todo o material que será usado na escola durante todo o ano seguinte”, 
o que dificulta a obtenção, durante o ano, de materiais que não estivessem 
detalhadamente previstos. No caso da horta, é ainda mais difícil sincronizar o 
cronograma das atividades com os recursos que serão precisos, especialmente 
devido à falta de conhecimento sobre o fator sazonal do que será plantado. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Não. O apoio dos pais é financeiro, via APM. Não há envolvimento da 
comunidade. 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: É preciso pesquisar bem o espaço que será usado. É importante que o projeto               
seja coerente com a realidade da escola. “É uma coisa que demanda dinheiro,             
tempo, cuidado…”. É preciso que haja uma demanda da escola. 
É importante ter um bom planejamento. 
 

 
  

 



EMEI K 
Profa "Karité" 
A pessoa mais importante para a história da horta apontada nos questionários já não 
trabalhava nesta UE e a horta estava inativa. A pessoa entrevistada não possuía grande 
vínculo com a horta e, portanto, algumas respostas são mais especulativas. 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: A horta está desativada atualmente. A retomada da ideia de ativar a horta veio de 
um interesse geral da equipe escolar. A horta consta no PPP da escola. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: O interesse em aplicar a horta na escola vem da experiência prévia. Ela tem a 
percepção de que o reconhecimento da importância disso é algo “natural” do 
educador atualmente embora isso não esteja incluso na formação inicial de 
educadores. 
Há também o interesse para trabalhar a questão alimentar de modo amplo: de onde 
vem a comida, como se desenvolve, etc. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Não (a pessoa que implementou não trabalha mais na UE).  
Nunca houve na escola algum projeto de formação ou auxílio para implementação 
uso e manutenção da horta 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: A horta começou pela iniciativa individual da Professora “Helianthus” e, com o 
tempo, mais membros da escola tomaram parte no projeto. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O 1º objetivo da horta foi educativo para atingir apenas aos alunos. Apesar disso, 
nos fins de anos, aconteciam conversas e distribuição de mudas para os pais para 
difundir o trabalho feito na horta, assim como sua importância. Agora pretendem 
ampliar essa influência para a comunidade do entorno e familiares, entendendo a 
horta como parte do processo de sustentabilidade. Pretendem trabalhar a 
sustentabilidade como um ciclo. 
Como a horta não tem área suficiente para compor a merenda de todos os alunos, a 
horta foi usada com fins didáticos, o que incluía a degustação da produção. Também 
aconteceu de complementarem a produção da horta com alimentos comprados para 

 



fazer bolos e saladas para “celebrar” a produção da horta. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Não sabem desse dado do passado. Porém, foi relatado que a Professora 
“Helianthus” costumava fazer tudo com os alunos, o que deve inclusive ter ocorrido 
durante a implementação da horta, não havendo separação entre o momento de 
implementação e uso desta. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Foram utilizados os momentos de aula e de preparação GEIF com a participação 
das crianças em todos os processos. Há uma percepção da importância da 
participação das crianças durante todos os momentos, inclusive os de planejamento. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Não sabem sobre a horta do passado, porém, uma dificuldade apontada neste 
momento de tentativa de retomada foi a falta de assessoria técnica especializada 
para a implementação da horta. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Uma dificuldade da escola é ter acesso à análise de solo para avaliar a 
contaminação deste, uma vez que isso foi indicado informalmente e, por causa 
dessa preocupação, o projeto foi interrompido por muito tempo. Atualmente outra 
pessoa falou que a causa da suposta contaminação não é de fato um problema e, 
portanto, a horta não precisava ter ficado tanto tempo parada. Essas análises são 
caras e o acesso a elas pode dar subsídios para as escolas avaliarem o risco à 
saúde dos locais das hortas. 
Uma dificuldade sentida é a de universalizar a horta enquanto um projeto de toda a 
equipe escolar, para que este projeto não fique personificado e dependente da 
vontade dessa pessoa. 
Há a percepção de que os professores tem muita insegurança para trabalhar com 
hortas e que é necessário apoiá-los e dar suporte.  
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Não. O enfoque agora é reconstruir o projeto dentro da comunidade escolar entre 
alunos e equipe e depois expandir. 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola 

(do que fazer e não fazer)? 
R: Não consideram ter experiência acumulada. Porém, houve uma tentativa com 
hortas em garrafas PET que foi muito frustrante. Relataram que a falta de preparo e 
estudo sobre essa modalidade de horta foi grande e que poderiam ter tido uma 
experiência melhor se houvesse mais preparo para tal.  

 



EMEI F 
Vice-diretora" Feijão-Mangalô" 
A pessoa mais importante para a horta apontada nos questionários foi a coordenadora 
pedagógica, que estava de licença. 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: A origem é da coordenadora pedagógica e alguns professores. Os professores 
novos já estão se envolvendo também. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: Por iniciativa dos professores e cursos para professores, principalmente através 
de Horários de Estudo em sustentabilidade e socialização do aprendizado com 
demais professores. A escola ficou sabendo a partir da coordenadora pedagógica. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Sem resposta 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: Sem resposta 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: Criar um espaço didático, para plantio, colheita, em que as crianças participam 
também. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Não houve exatamente um processo de implementação, as crianças já estavam 
envolvidas desde os primeiros passos do processo. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Em 2018 há um reinício do projeto, com horas específicas para o projeto horta. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Sem resposta 
 

 



9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Sem resposta 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Já houve participação de pais em mutirões. A produção já foi incorporada na 
merenda e o excedente já foi direcionado às famílias. Também existem na escola 
composteira e minhocário.  

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: Tem que gostar. Entender a importância para as crianças: a alimentação            
saudável e os processos de plantio, colheita e alimentação. Foco no bem estar das              
crianças. Espaço e uma terra boa facilitam muito, chegando a ser mais fácil do que               
horta vertical, em vasos. 
Possui muito potencial didático na vivência, muda o olhar da criança, possibilita            
tratar de ciências até alimentação. “Crianças que não comem alguns vegetais ou            
salada em casa, na escola, comem!” 

 
 
  

 



EMEI G 
Professora “Gabiroba” (presente na UE desde o início da horta) 
A Diretora "Grumixama" (nomeada nos questionários como atual articuladora da horta) não 
estava presente. 
A Professora "Guanxuma" foi mencionada na entrevista como principal iniciadora da horta. 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Não participou, horta na escola já está presente há mais de 20 anos, tendo 
principal articuladora a professora “Guanxuma”, atualmente aposentada. Acredita 
que as parcerias com as diferentes gestões da prefeitura foram importantes na 
implementação e uso da horta. Citou a formação, em horário de JEIF, da MacGoods, 
a assessoria da Morada da Floresta e a assessoria do agrônomo do Pq da 
Previdência como elementos importantes para a escola. Coloca a compostagem 
como um ponto de dificuldade e afirma que, em 2017, houve maior participação dos 
pais (entre 2 e 3 atuando de forma mais constante) em dias específicos da semana. 
Acredita que a organização na forma da "Linha do Tempo" permite que todos os 
professores acessem o espaço da horta e participem diariamente dos processos 
demandados.  
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: Coloca a atuação da Professora "Guanxuma", atualmente aposentada, como 
importante, por dominar bastante as técnicas de cultivo. Hoje em dia, acredita que o 
acesso comum dos professores ao espaço como uma iniciativa que fortalece a horta, 
criando um revezamento na manutenção e uso (projeto "Linha do Tempo") e 
gerando um planejamento flexível a partir das demandas da SME e DRE em relação 
às normativas sobre organização do tempo escolar. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Algumas ONG’s foram importantes no processo. A atenção individualizada do 
Agrônomo do Parque da Previdência foi muito importante no estabelecimento. Em 
complemento, um projeto de estágio de uma equipe do curso de Nutrição da USP 
também foi importante no fomento às atividades na horta. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: Faz muito tempo. Provavelmente, as professoras "Guanxuma" e outra professora 
(mais de 30 anos atrás). 
 

 



5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O objetivo principal foram as questões ambientais e sobre alimentação. Como 
parte do currículo, foi citada a perspectiva “sobre si e sobre o outro”, em um âmbito 
de pesquisa escolar e ao lado de perspectivas de sociabilidade. Os objetivos foram 
ampliados. A instalação do minhocário, com auxílio do agrônomo do Pq da 
Previdência, levou à implementação da composteira. Houve preocupação crescente 
também com a dimensão estética, porém não estrutural da horta. Ao longo do 
processo, também perdeu importância relativa o grupo das ervas aromáticas. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Acredita que foram ampliadas as possibilidades de trabalho, como a pesquisa 
sobre o que plantar. Não foram grandes as inovações, já que a mudança nos ciclos 
(seriado ou anual) diminui significativamente o tempo em que os alunos 
permaneciam na escola.  
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Atuação conjunta no espaço, alunos e coordenação, sempre em horário de 
trabalho. Foram citadas algumas atividades esporádicas aos sábados (em períodos 
de reposição), envolvendo também pais de alunos e agentes de nutrição da UBS 
mais próxima. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Manutenção e uso demandam conhecimento técnico e recursos humanos (como 
ATE), alguém “sempre ali”. O auxílio poderia acontecer tanto durante a atividade 
como durante o planejamento. É identificada a atuação do coordenador pedagógico 
como alguém que auxilia no processo. A demanda é grande, desde o registro 
fotográfico até o planejamento e condução das atividades.  
Foi colocado também que uma manutenção externa poderia ser de grande auxílio, 
apesar da grande carga burocrática envolvida nos trâmites de limpeza e paisagismo. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Junto com a da pergunta 8. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Apesar da escola promover articulação com os pais (o que foi avaliado como 
positivo, por ganhos desde novas receitas até mudanças de postura), ajuda é 
importante, porém não fundamental, já que é um novo recurso e com disponibilidade 
restrita, variando muito a cada ano letivo. 
 

11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola 
(do que fazer e não fazer)? 
R: "Tem que ter material, organização, assessoria, suporte da DRE". A articulação 

 



de redes de informações e recursos é importante, não bastam espaço e mudas 
disponíveis 

 
 
 
  

 



EMEI M 
Coordenadora pedagógica "Mutamba" (uma das indicadas nos questionários) 
Professora "Moringa" fez comentários complementares 
A Diretora "Mitsubá" (uma das indicadas nos questionários) estava ausente, pois 
aposentou-se 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: "Não, já havia uma vontade na escola por parte de professoras e da gestão. A 
professora 'Mil-folhas' fez um curso em 2012 e, como parte da dinâmica do trabalho 
coletivo da escola, compartilhou o que aprendeu com as outras professoras. Isso 
propiciou o início do projeto da horta." 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la aqui (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: A professora "Mil-folhas", após fazer um curso de formação relacionado ao tema, 
compartilhou o que foi ensinado com as outras professoras da escola e isso 
propiciou o início do projeto. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Além do curso que a professora fez de minhocário e horta, pela CompostaSP, 
uma outra professora tinha mais experiência por morar em sítio e orientou o grupo. 
Não houve visita de um especialista, só do curso. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: Toda a comunidade da escola, então professoras, funcionários e gestores. Foi 
contratado um serviço para a construção dos canteiros com tijolos e terra. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O principal objetivo foi fazer a criança cuidar do próprio ambiente. Outro é ajudar 
a criança a melhorar a sua alimentação. 
“Tivemos que escolher entre a variedade e a quantidade de plantas (queremos que 
todos da escola possam provar os produtos)” 
“A turma da tarde chega faminta, os pais não dão alimentação correta". A professora 
relatou um caso de uma aluna que, certo dia, havia recebido pipoca como almoço. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Pelo menos um semestre. Acabamos plantando só no final do ano. 

 



 
7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 

realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Todo o trabalho foi feito em horário de trabalho. 
“EMEI tem menos possibilidade de trabalho em fins de semana.” 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: A obtenção de recursos e construção dos canteiros. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Este ano, vamos começar a atividade apenas em Maio porque a verba demorou a 
chegar. A greve também atrasou o início do trabalho deste ano. Às vezes, temos que 
comprar mudas ao invés de sementes para ter mais chance de dar certo. Queremos 
retirar algumas árvores da escola, mas a prefeitura nunca atendeu às nossas 
solicitações. 
A verba. Às vezes, a diretora ou a coordenadora usavam dinheiro próprio para 
adquirir materiais. Tivemos que gradear a horta devido à constante depredação. 
Alguns vasos foram roubados (a comunidade atrapalha). Este ano, estamos com 
menos professores e menos funcionários, não vamos conseguir manter a horta e 
não poderemos nos inscrever no curso da Prefeitura porque ele exclui escolas que 
já têm horta. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Não, apenas com os pais em momentos de evento na escola, quando eles podem 
visitar o espaço. Os pais têm uma vida corrida, é difícil trazê-los para a escola. 
Nos últimos três anos houve mutirões em que pais vieram ajudar a plantar e levaram 
produtos para casa. 
 
P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola 
(do que fazer e não fazer)? 
R: "Pela nossa experiência, tem que ter um bom espaço. Minhocário é um 
investimento bacana, traz reaproveitamento e educa também a gente. Capacitação. 
E o envolvimento das crianças é o mais importante". "Na escola pública, a principal 
dificuldade é a aquisição de recursos, que é muito difícil. Tem que se organizar bem 
com o orçamento. A horta já se tornou parte do projeto da escola, as professoras 
entenderam que é fundamental. É um projeto que faz muitas conexões". 

 
 
  

 



EMEI H 
Professora "Helianthus" 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Já havia uma horta quando chegou na escola, mas estava abandonada. Foi a 
própria Professora Helianthus que revitalizou o projeto da horta. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la “aqui” (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: O interesse nasceu de preocupações ambientais. Começou a mudar seus hábitos 
com relação ao lixo e resíduos, o que a levou a conhecer mais sobre compostagem 
e plantas. A professora participou de fórum de Educação Ambiental e cursos 
ministrados pelo poder público. Com essa bagagem ela procurou espaço para iniciar 
uma horta na escola onde trabalhava na época (EMEI K). Então chegou na EMEI H 
que tinha um espaço abandonado de horta e se empenhou em revitalizar a horta e 
os projetos nela. 
Ao longo de suas experiências a professora foi procurando e acumulando material 
sobre hortas, hortas escolares e hortas comunitárias. Ela relatou que tem um 
material bem interessante da prefeitura sobre horta urbana, mas não conseguiu 
lembrar o nome. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Participou de cursos de temas próximos (educação ambiental dentre outros) mas 
nada sobre hortas especificamente. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: A professora mobilizou muito os próprios alunos para o trabalho de retomada da 
horta. Esse trabalho se deu, então, principalmente a partir de atividades didáticas 
feita pela professora com suas turmas em um constante processo de 
experimentação. Parte desses primeiros movimentos foi repensar a circulação e 
sinalização no espaço físico da horta, alterando a arquitetura do espaço e fazendo 
plaquinhas (quem tinha feito a horta tinha o conhecimento técnico do plantio, mas 
não tinha a visão com preocupação didática, o que tornou a horta anterior um 
espaço não muito adequado para servir de espaço educativo). 
Houve também um mutirão pontual em dia de reunião de pais em que algumas mães 
ajudaram. Todo ano a professora realiza reformas na horta com grande participação 
de seus alunos, inclusive com trabalhos leves de carpintaria. 
A professora percebe que os outros professores têm receio de usarem a horta, por 
uma inexperiência com esse espaço. Frequentemente afirmam que não saberiam 

 



por onde começar. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O objetivo primário da horta era o de tratar questões ambientais sob uma 
perspectiva mais didática. A questão da sustentabilidade foi apontada pela 
professora como um importante tema abordado na horta atualmente. 
Secundariamente, a horta também serve para produção de alimentos e para fazer 
mudas, que os alunos levam para si ou de presente para as mães. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Desde o começo, a horta foi usada para objetivos didáticos. Não houve um 
momento de implementação da horta anterior ao uso didático, mas sim a 
revitalização da horta permeada por atividades didáticas e experimentais. 
 

7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: A professora usou o tempo do trabalho para trabalhar na horta. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: A professora não estava na implementação original da horta, mas a reativou 
depois. Esse processo foi gradual  e sempre acompanhado de seus alunos. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Há algumas dificuldades apontadas pela professora. A primeira é a de socializar o 
projeto da horta dentro da equipe escolar, ou seja, fazer com que seus colegas de 
trabalho também se envolvam em atividades com o espaço. Além disso, há 
dificuldade das crianças em compreender todo o processo envolvido na horta desde 
a preparação inicial do espaço até a colheita e replantio, não apenas as partes 
isoladas como um único momento de plantio por exemplo. Também há a dificuldade 
de compreensão por parte da equipe escolar e dos alunos quanto ao 
compartilhamento do material e ferramentas da horta com os outros espaços da UE. 
Foi apontado que é comum os materiais sumirem da horta e serem levados para 
outros lugares da escola para outras funções, prejudicando a horta e gerando uma 
sensação de sobrecarga na professora. Muitos professores passaram a não usar 
mais esses equipamentos reconhecendo-os como pertencentes à “professora da 
horta”, e não apenas à horta em si. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Tiveram ajuda de pais com madeiras em alguns (poucos) trabalhos. Hoje, as 
famílias recebem eventualmente algumas folhas de tempero e outras hortaliças 
produzidas na horta, mas em pequenas quantidades. Não há organização de 
atividades integrativas com a comunidade na horta, mas alguns pais se atentam e 
ajudam. 

 



 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: Não ter medo de errar. Fazer experiências e, pelas tentativas, ir acumulando             
conhecimento. Não se preocupar com erros. Começar pequeno. 

 
 
  

 



EMEI O 
Profa Ora-pro-nobis com presença da coordenadora pedagógica 
 

1) Não individualmente, foi de um grupo de professores do período intermediário que            
se organizaram há uns 15 anos. Uma das professoras tinha um irmão que             
trabalhava com agronomia e nos ajudou. 

2) A partir desse grupo de professores que se organizaram, a professora cujo irmão             
trabalhava com agronomia foi quem trouxe essa questão. 

3) O irmão da professora que trouxe a questão nos auxiliou nos primeiros momentos,             
veio até a escola algumas vezes para ajudar no projeto. Na época, um técnico da               
prefeitura visitou a escola uma vez. 

4) Toda a comunidade escolar se envolveu desde o começo, coordenação,          
professores, funcionários, alunos (exceto trabalhos com ferramentas pesadas ou         
perigosas). Além disso, alguns pais de alunos participaram na montagem da horta. 

5) O objetivo da horta sempre foi didático, desde a sua concepção, por ser um espaço               
que permite trabalhar educação ambiental e nutricional com as crianças com muita            
eficiência. Ainda hoje, este é o objetivo da horta. 

6) A obra de montagem dos canteiros em si (em que as crianças não se envolveram)               
durou por volta de 15 dias. Mas o processo todo (incluindo planejamento,            
organização e início do plantio) ocorreu ao longo de um ano. 

7) Sim, todo o trabalho foi feito dentro do horário de trabalho. 
8) Organizar os pais (encontrar voluntários, agendar os dias de trabalho), encontrar o            

melhor espaço e prepará-lo e conseguir a terra, dado que o solo da escola é muito                
arenoso. Recursos da escola foram usados para adquirir a terra. 

9) A depredação. Aos finais de semana, a escola é invadida e a horta, entre outros               
espaços da escola, é depredada. 

10) Além da participação dos pais na montagem da horta, o envolvimento dos pais             
restringe-se a quando a escola pede a ajuda deles quanto à depredação, para que              
eduquem seus filhos e vizinhos sobre a questão. Os pais são informados            
constantemente sobre os diferentes usos que fazemos com a horta (plantio, cultivo,            
colheita e alimentação) e, eventualmente, as crianças levam algumas plantas para           
casa. 

11) “Arregaçar as mangas” e “Tem que ter um grupo que apóie o projeto na escola. Se                
possível toda a escola”. É muito mais difícil se fica pra um professor sozinho. Apoio               
da comunidade e dos pais também ajuda. 

 
 
  

 



EMEI J 
Coordenadora pedagógica Jaracatiá 
 

1) P: A ideia de implantar a horta partiu de você? Foi você que iniciou o projeto e a 
execução da horta? 
R: Sim e sim. 
Havia o espaço e viam a importância da horta como espaço didático. 
 

2) P: Como  conheceu a possibilidade da implementação das hortas escolares? 
(cursos, palestras, conversas com outras pessoas envolvidas com questões 
escolares) E o que despertou o interesse em aplicá-la “aqui” (você ou a pessoa que 
implementou)? 
2.1) Como a escola ficou sabendo da possibilidade da implementação de hortas 
escolares? se não sabe, quem poderíamos contatar? 
R: Fez curso de hortas em escolas no viveiro Manequinho Lopes (Pq Ibirapuera). 
Antes trabalhava numa escola no Campo Limpo que também tinha uma horta. O 
interesse em fazer uma horta vêm da função didática do espaço capaz de trabalhar 
a questão da alimentação saudável e estimular a criança a comer. 
 

3) P: Recebeu conselhos e/ou instrução de pessoal especializado (você ou a pessoa 
que implementou)? 
R: Não, só fez o curso de hortas em escolas e depois foi descobrindo na base da 
experimentação. Uns pais conheciam sobre horta ajudaram ao longo do processo. 
 

4) P: Quais foram as primeiras pessoas mobilizadas (dentro ou fora da escola) para 
que a horta fosse implementada de fato? E hoje, quem e como usa mais a horta? 
R: Professores foram mobilizados primeiro. O movimento de fazer uma foi bastante 
consensual na equipe escolar. A Implementação da horta (revitalização) está no 
PPP da escola hoje. 
A horta teve um desenvolvimento em várias etapas de acordo com quem estava 
ajudando na horta - a escola estabeleceu diversas parcerias – ano passado (2017) 
havia a ONG árvores vivas que estavam ajudando. Nesse ano (2018) não tem 
ninguém para trabalhar na horta. Ela está abandonada e manjericão dominou o 
espaço. 
 

5) P: Qual foi o objetivo primário da implementação da horta? Houve mudança deste ao 
longo existência da horta? 
R: O objetivo primário da horta foi trabalhar alimentação saudável. Ao longo do 
tempo o objetivo foi ampliando incorporando a importância de tratar questões de 
valores, convívio social… A horta trás a criança mais para o presente. 
 

6) P: Quanto tempo durou o processo de implementação (desde que o espaço 
começou a ser modificado)? 
R: Durou mais ou menos 4 meses entre a motivação, planejamento e 
implementação. 
 

 



7) P: Foi disponibilizado tempo da jornada de trabalho para que esse trabalho fosse 
realizado (sua ou da pessoa que implementou)? 
R: Faz no horário de trabalho e quando não dá faz no sábado. 
 

8) P: Quais as principais dificuldades encontradas durante a implementação da horta? 
R: Falta de conhecimento técnico e a falta de pessoa para trabalhar na horta. 
 

9) P: E quais as maiores dificuldades em relação à manutenção e uso da horta? 
R: Falta de pessoal para manutenção uma vez que a equipe escolar não dá conta de 
mais esse trabalho. 
 

10) P: Foram articuladas ações na horta com a comunidade local (pais e moradores do 
bairro)? Ela atua hoje de alguma forma? 
R: Sim, chamou os pais para ajudar, houveram duas festas anuais em que fizeram 
um trabalho na horta. A horta é aberta para a comunidade construir junta. Não há 
restrições. O interesse da coordenadora é de somar o máximo de gente e ajuda 
possível agora. Já teve a colaboração de pais com trabalho e doação de mudas, 
viveiro que doou mudas, um prédio empresarial ao lado que doou composto… 

 
11) P: Quais conselhos você daria para quem fosse começar uma horta em uma escola              

(do que fazer e não fazer)? 
R: Fazer a horta! Meter a cara na experiência e à medida que surgem os problemas                
você vai achando a solução. Outro conselho foi o de usar a horta de maneira               
integrativa onde se pode trabalhar muitas áreas como leitura, ecologia,          
alimentação… 

 


