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1ª Etapa: 

O local escolhido para a realização do estágio foi a Escola de Aplicação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. Escola pública de referência para o Brasil e para o 

mundo. A EAFEUSP foi fundada em 1958, já com os objetivos de realizar ensaios de técnicas 

inovadoras de ensino, bem como oferecer cursos de aperfeiçoamento para professores. 

A partir de 1973 tornou-se vinculada à Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo mantendo seu caráter de importante centro para pesquisas na área educacional e 

espaço privilegiado para a realização de estágios de futuros educadores. 

Em 1985 foi implantado o curso de 2º grau, possibilitando que seus alunos pudessem 

agora ter ciclo completo de educação básica na Escola de Aplicação. Após cinco anos, a escola 

foi transferida para um prédio construído com o objetivo de acomodar todo o contingente 

estudantil. Além disso reformas foram feitas com o objetivo de propiciar um espaço cada vez 

mais adequado a educação escolar. 

O que mais nos chamou a atenção no espaço da escola foi o espaço da Horta, na qual 

os alunos do 1º ano são levados para estudar ciências, mexendo na terra, plantando e 

colhendo, além de manusear ferramentas tais como enxada e carrinho de mão. 

A atividade na horta foi idealizada e está sobre as responsabilidades do professor Léo 

que trabalha conjuntamente com as professoras Priscila, Kamila e Rosana, responsáveis pelas 

turmas do primeiro ano. Sendo assim toda semana as turmas têm um horário reservado para a 

realização de uma atividade na horta, variando de acordo com a semana. O professor Léo vem 

trabalhando com essa atividade a 25 anos na Escola de Aplicação. As professoras já iniciaram 

um trabalho de alfabetização científica e o ensino por investigação com os alunos, explorando 

com eles o porque cada passo da horta deve ser tomado para eles atingirem o objetivo final, 

que é colher o vegetal. 

Um outro material didático utilizado no 1º ano é um lagartário, onde as professoras 

estimulam os alunos a observar os fenômenos que ocorrem  ali, (como crescimento das 

lagartas, formação da pupa e da borboleta) para questionar os alunos sobre como e o porque 

esses fenômenos acontecem. Dessa forma, elas desenvolvem nos alunos tanto os conceitos 

biológicos como os de alfabetização científica com um ensino por investigação, observando, 

levantando hipóteses e estimulando a argumentação dos alunos. 



Tanto Léo quanto as professoras se mostraram bastante abertos para que juntos 

possamos pensar em materiais didáticos ou atividades que queiramos desenvolver  com os 

alunos nesse espaço.Dado à pequena idade dos alunos (6 a 7 anos) precisamos pensar com 

bastante calma nos conceitos que vamos trabalhar, focando bastante também em conceitos 

atitutinais dos alunos para que possam realizar as tarefas propostas. As professoras Kamila e 

Priscila comentaram conosco que uma demanda do conselho da escola sobre ensino de 

ciências seria abranger mais conteúdos de física e química. Uma idéia talvez seja trabalhar com 

esses conteúdos relacionando-os às plantas com que os alunos estão trabalhando. Trabalhar 

aspectos como luz solar, nutrientes da terra e água. 

O espaço se mostrou aberto para desenvolver a atividade, com a dificuldade  ficando 

mais por conta da adequação da atividade para a faixa etária dos alunos. 

 

2ª Etapa: Descrição das atividades acompanhadas. 
 
 

a) As atividades observadas foram as realizadas com os alunos de 1º ano do 

ensino fundamental I, nas quartas e sexta feiras, nas quais a rotina consistia em 

alguma atividade em sala de aula (contação de histórias, atividade de matemática, 

etc.), atividade na horta e aula de artes. 

O foco da observação do nosso estágio foram as atividades na horta, onde os 

conceitos de ciências eram trabalhados com as crianças fora da sala de aula. A 

sequência didática das atividades é desenvolvida pelo professor Léo e durante nosso 

estágio baseou-se no cultivo de diferentes tipos de vegetais: couve, tomate e 

rabanete. 

O desenvolvimento das atividades na horta é muito importante para que as 

crianças ganhem e compartilhem diversos conhecimentos à respeito do 

desenvolvimento e necessidades das plantas. A sequência segue a lógica dos ciclos 

de plantio e colheita, desde a adubação, adicionando composto e folhas secas, 

afofamento do solo, medição da distância entre as mudas, plantio, rega, retirada de 

outras plantas, lagartas (que vão para o lagartário) ou de brotos no caso do tomate 

(manutenção, feita em algumas rodadas) e finalmente a colheita, ao fim da qual as 

hortaliças são divididas entre os alunos para levarem para casa. 

O professor Léo decide qual será a atividade do dia, dependendo da fase em 

que estão (plantio, manutenção, colheita) e da demanda gerada pelo passar do tempo 

nos canteiros (ervas que crescem, herbívoros que aparecem, etc). Ainda em sala, 

explica aos alunos o que será feito, retomando o que fizeram na semana anterior e 

procurando sempre enfatizar o porquê de cada ação. Esclarecidas as dúvidas, vão 



todos para a horta. A turma é dividida em grupos e cada um fica responsável por um 

canteiro, sabendo suas ações específicas para a respectiva hortaliça naquele dia. 

Quando não há muito a ser feito em um canteiro, o grupo responsável ajuda nos 

outros canteiros. Léo e a professora da turma procuram deixar os alunos relativamente 

livres para trabalharem, porém sempre ajudando quando necessário e muitas vezes 

tendo que chamar atenção daqueles que estão fazendo outras coisas ou atrapalhando 

os colegas. Sendo assim, o papel dos alunos é realmente importante para que o 

trabalho na horta seja bem feito e as devidas medidas sejam tomadas. Enquanto 

estagiários, pudemos estar mais envolvidos nas ações nos canteiros e interação com 

alunos e suas dificuldades, procurando sempre incentivá-los ao trabalho, enquanto os 

professores ficaram mais a cargo da disciplina dos pulpilos e do andamento geral da 

atividade. 

 

b) Os materiais utilizados na horta são em geral os mesmos que aqueles 

utilizados em situações não educacionais, ou seja, pás, carrinho de mão, varetas, 

martelo de borracha, arame, entre outros. Uma das atividades, no entanto, envolveu a 

criação de varetas com pedaços de papel em forma de folha colados na ponta, além 

de pequenos pedaços de bambu com tamanho padrão. A proposta da aula era que os 

alunos fizessem uma simulação do plantio com essas estacas, utilizando-se dos 

bambus para medir a distância entre elas. Com um pedaço de bambu e uma vareta, o 

aluno deveria colocá-la na terra em intervalos regulares. Léo pretendia, assim, que no 

momento de plantar as sementes os alunos já estivessem familiarizados com o uso 

dos pedaços de bambu e também com a importância de se plantar com espaçamentos 

regulares entre as mudas, fato sublinhado na introdução feita em sala de aula. Foi 

interessante notar a indignação de alguns alunos com o fato de não estarem 

realizando uma atividade “de verdade”, mas enfiando pedaços de madeira na terra. 

Eles questionaram o por que não estavam plantando as sementes diretamente. 

 
3ª etapa – Intervenção: 
 
 

Assim como o acompanhamento e o desenvolvimento do estágio estavam 

vinculados às atividades na horta, o mesmo ocorreu com a intervenção. No entanto, os 

conteúdos conceituais a serem abordados no material não poderiam ser muito 

complexos devido ao nível escolar em que foi aplicado. 

Dessa forma, o objetivo da intervenção foi criar um avental para contar uma 

história que retomasse os conteúdos e atividades desenvolvidos na horta, descritos na 

etapa dois deste relatório. 



O material didático é formado por um avental de plástico branco que serve de 

suporte para a colagem de figuras em EVA, coladas com cola ou fita velcro 

dependendo da mobilidade desejada para a figura construída (Figura 1). A história se 

baseia na interação entre quatro hortaliças personificadas (Dona couve, Doutor 

Tomate, Prima cenoura e Seu Rabanete), o sol, as minhocas, o Professor Léo e as 

crianças que cuidam da horta. Resumidamente, o enredo se inicia com a notícia de 

que a irmã de Seu rabanete deu sementes em outra horta e essas novas sementes, 

sobrinhas do Seu Rabanete, precisavam ser plantadas e o Professor Léo diz que elas 

poderiam ser plantadas pelas crianças naquela horta (enredo completo está no 

anexo). Assim, ao longo da história o contador interage com os alunos, questionando-

os em alguns momentos da atividade sobre ações e conceitos trabalhados na horta ao 

longo do ano. 

Os conteúdos abordados foram: 

• Conceituais e factuais: 

• Relacionados ao desenvolvimento do trabalho na horta 

• Que influenciam no desenvolvimento das hortaliças 

• Fatores bióticos 

• Distância entre as plantas; 

• Competição por nutrientes; 

• Abióticos 

• Qualidade da terra; 

• Disponibilidade de nutrientes; 

• Captação de luz solar; 

• Absorção de água; 
 

• Procedimentais: 

• Inferir o que representa cada elemento do material; 

• Formular hipóteses sobre possíveis situações da história; 

• Explicar fatos ocorridos; 

• Representar com desenhos a atividade ou aspectos desta; 

• Atitudinais: 

• Prestar atenção à narração da história; 



• Responder questionamentos levantados durante a narrativa; 

• Relacionar a história com as atividades desenvolvidas na horta; 

 
A intervenção baseada no material didático foi dividida em 3 momentos. 

O primeiro momento foi de apresentação do material utilizado. Todos os dias 

as professoras pedem para que os alunos, ao entrarem na sala, realizem uma rápida 

tarefa (geralmente respondendo uma pergunta). Essa tarefa é usada como “senha” de 

entrada na sala de aula. Neste momento utilizamos as peças em EVA que iriam 

compor a história contada como senha. Cada aluno deveria reconhecer o que eram 

algumas das peças para que ele pudesse entrar. Esse primeiro contato com o material 

foi importante para que durante o desenvolvimento da história os alunos já estivessem 

familiarizados com os personagens do avental. 

O segundo momento foi a própria contação de história onde o contador vestiu o 

avental e contou-a às crianças, atividade que durou cerca de 20 minutos. Como ao 

longo da história existem alguns momentos que requerem a participação dos alunos 

para lembrar elementos da horta, desenvolver hipóteses sobre situações que 

acontecem na horta e depois explicar o porque elas aconteceram, o tempo de 

contação pode variar. Nas figuras 2 e 3 é possível visualizar dois registros desse 

momento da atividade. 

O terceiro momento consistiu no registro pelos alunos da atividade realizada. 

Foi solicitado a eles que ao final da contação de história fizessem um desenho que 

representasse o que eles entenderam ou mais gostaram da história (Figura 4). Nos 

registros percebemos em geral a presença das hortas desenhadas, remetendo a um 

momento da história onde mostramos a diferença entre rabanetes plantados 

corretamente (com distância regulares entre eles) e rabanetes plantados de forma 

errada (com sementes “jogadas” no canteiro) (Figura 5). Outros elementos bastante 

registrados são os personagens da história (Figura 6). 

 



 
Figura 1 - Avental que compõe o material didático utilizado na intervenção. 



 
Figura 2 - Aplicação do material didático e sala com cadeiras distribuídas 

circularmente. 
 



 
Figura 3 - Aplicação do material didático com alunos sentados em frente aos 

contadores. 
 
 



 
Figura 4 - Execução da terceira etapa da intervenção, onde os alunos fazem um 
desenho sobre a história. 
 

 
Figura 5 - Registro realizado por uma aluna sobre sua compreensão da história 
contada. Destacando a presença dos canteiros e dos personagens. 



 

 
Figura 6 - Registro realizado por um aluno sobre sua compreensão da história 
contada. Destacando a presença de quatro personagens, hortaliças personificadas, da 
história. 
 
 

4ª parte – Análise: 
 

De forma geral, a sequência de atividades observadas durante o semestre são 

muito interessantes em vários aspectos, ainda mais se levarmos em conta a 

alfabetização científica. Os alunos interagem diretamente com a horta, protagonizam 

as intervenções nos canteiros - ainda que guiados pelas diretrizes do Léo -, são 

instigados a refletir e entender o porquê de cada atividade e propõem hipóteses e 

discutem a respeito de acontecimentos inesperados na horta e no lagartário (como no 

caso em que uma lagarta morreu e dela saíram larvas de moscas), entre outras. 

Nessas situações, tanto na horta quanto no lagartário podemos identificar o processo 

de Alfabetização Científica por meio de elementos do Ensino por Investigação, onde 

as professoras constantemente questionam e refletem com os alunos quais as 



hipóteses para a ocorrência dos fenômenos (Sasseron, 2015). Em muitos casos as 

professoras não solucionam o problema na hora, anotando as hipóteses dos alunos e 

procurando comprová-las com fatos (ao longo do tempo) ou com informações 

(buscadas por ela ou pelos alunos). É importante frisar que o trabalho feito na horta 

com o primeiro ano do ensino fundamental é apenas a primeira fase de um processo 

contínuo de aprendizado neste espaço, sendo que a partir do segundo começam a ser 

realizados experimentos para além da rotina básica de plantio e colheita, explicitando 

o viés científico pretendido. 

Este tipo de atividade a nosso ver, acrescenta muito no desenvolvimento do 

olhar científico, e sendo aplicado desde o primeiro ano, acreditamos que isso 

contribuirá bastante para os contatos futuros destes alunos com questões científicas, 

nos fazendo perceber que realmente há uma nova tendência em mudar o olhar dos 

alunos a respeito do ensino de ciências nas escolas (Marandino, texto ainda não 

publicado). 

Retomando a discussão feita na descrição das atividades na horta, pudemos 

observar um momento em que questionamentos com boas potencialidades foram 

levantados pelos alunos: por quê eles teriam que colocar as “plantas de mentira” (as 

varetas com folhas de papel na ponta) ao invés de fazer o plantio das “plantas de 

verdade”? Em um primeiro plano, poderíamos refletir a respeito da importância dos 

alunos passarem por uma experiência de simulação como essa, porém é possível ir 

além, destrinchando o potencial educativo dos próprios alunos refletirem sobre esse 

processo e seus usos e implicações. “Por quê simular?” “Por quê planejar e testar 

procedimentos?” são perguntas que poderiam ser trabalhadas, ainda que numa 

linguagem simplificada. Assim, poderiam ser trabalhados com alguma atenção 

elementos envolvidos na alfabetização científica como os procedimentos de produção 

de conhecimento científico, como apontado por Carvalho (Carvalho, 2013). 

Além disso, foi impressionante observar a perspicácia das crianças ao longo 

das atividades. Muito boas hipóteses formuladas, conhecimento da transformação da 

flor em fruto e bastante interação com as tarefas propostas. 

A respeito da intervenção com avental de contação de histórias, o grupo 

considerou que a atividade funcionou como esperado, ainda que alguns ajustes 

possam ser feitos na história. A atividade de contação de história seguiu de certa 

forma os procedimentos realizados pelas professoras de um ensino por investigação, 

pedindo para que os alunos levantassem hipóteses sobre os fenômenos ocorridos na 

história e a verificação, posterior, da hipótese levantada. Em uma das turmas, alguns 

alunos ficaram incomodados com o fato de os personagens serem antropomorfizados, 

chamando atenção especialmente para os olhos presentes nas hortaliças. Essa foi 



uma problematização levantada pela professora Martha após a apresentação do 

material no seminário do grupo. Há autores que defendem o uso desse recurso em 

histórias infantis, enquanto outros o criticam. É curioso o fato de alguns alunos já 

terem interiorizado essa crítica, seja através de pais ou de professores, assim como se 

interioriza, no processo de aculturação, o próprio antropomorfismo. São ambas noções 

consensuais apresentadas às crianças. 

Como conclusão final ficamos bastante contentes com a atividade como um 

todo que é desenvolvida com as crianças e assim como apontado por Scarpa e Silva 

esta atividade é um exemplo de integração e aproximação da ciência com os alunos 

de uma maneira a trazê-la para um universo palpável para essas crianças (Scarpa e 

Silva, 2012) nos deixando com um grande prazer e entusiasmo de ter feito parte dela. 

Acreditamos que tal experiência de fato acrescentou em nossa formação como futuros 

professores. 
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Anexo - A História dos vegetais 

 
Caian Gerolamo, João Bachur, Pedro Milanesi e Vinícius Jardim 

  
Vou contar uma história que aconteceu em uma horta igual a nosssa. 
  



Do que vocês lembram quando falamos da horta? (sol, minhoca, folha seca, 
ferramentas, brincadeira, plantação) 
  
Nessa horta haviam dois canteiros, onde vemos o sol, as folhas e as minhocas. 
Nela viviam com grande alegria a Dona Couve, o Seu Rabanete, sua Prima Cenoura e 
o recém chegado Dr. Tomate. 
  
Era primavera e todos estavam muito felizes. A mãe amoreira estava carregada de 
deliciosas e suculentas amoras que constantemente caíam nos canteiros das hortas 
alimentando os habitantes daquele lugar. 
Além disso, as folhas secas caiam, cobrindo a terra e se transformando em nutrientes, 
mantendo o solo mais fresco. 
  
Certo dia, Seu Rabanete anunciou que uma irmã sua que morava em outra horta 
distante dali tinha dado flores há alguns meses atrás e agora estava cheia de novas 
sementes, todos ficaram ainda mais felizes. 
O professor Léo, que é amigo dos vegetais da horta, disse que ia trazer as novas 
sementes do seu rabanete para esta horta tão animada: 
  
-" Não se preocupe seu rabanete. - disse Léo - Aqui junto comigo tem uma monte de 
crianças maravilhosas que certamente me ajudarão a trazer essas sementes para que 
elas se sintam muito bem recebidas na nossa horta”. 
  
A felicidade não cabia dentro do Seu Rabanete que estava mais roxo do que nunca e 
com suas folhas tão verdinhas! 
  
O sol despontava mais um dia sobre a horta e gritou: “Alimentem -se meus queridos 
vegetais! Vejo que com essas folhas tão verdinhas e saborosas não faltará disposição 
para vocês crescerem fortes e darem as boas vindas aos novos habitantes desta 
horta.”. 
Dona Couve teve uma preocupação e foi logo perguntando: 
-Léo será que tem espaço todas essas novas sementes crescerem aqui? 
  
Léo lhe respondeu 
- Não se preocupe! As Crianças sabem plantar muito bem! Tem espaço suficiente para 
todas as sementes. 
  
As crianças então foram preparar os canteiros com adubo e remexeram a terra. 
Cobriram com folhas secas, tiraram os pedaços de plásticos, deixando o espaço 
perfeito para receber as sementes. 
  
Como todas estavam muito felizes e entusiasmadas com a notícia de que novos 
rabanetinhos estavam chegando, foram logo fazendo medições nos canteiros para ver 
quantos rabanetes caberiam ali, para saber se suas raízes teriam o espaço que 
precisam para crescer, como ensinado pelo professor Léo. 
  
As crianças perguntaram então para as minhocas: 
- A terra está boa? 
  
Minhocas: "Oh o canteiro está uma maravilha! A mãe amoreira tem nos dado bastante 
folhas secas e amoras! E vocês e o professor Léo também nos alimentam bastante!" 
  
Numa bela manhã, quando o sol estava muito brilhante, as sementes chegaram e as 
crianças poderiam plantá-las na terra!!! 
  



As crianças foram divididas em 2 grupos. 
  
Um grupo de crianças colocou as sementes com espaços certinhos entre elas, dessa 
forma (puxar o avental e colar em cima do espaço). O outro grupo, de crianças 
teimosas, colocou de maneira bagunçada (fazer o mesmo com o outro lado do 
canteiro) jogando as sementes no canteiro. 
  
Como não chovia há alguns dias, regaram com muita agua as sementes e hortaliças 
da horta. 
  
 Após um gole generoso de água e um super prato de novos nutrientes em uma terra 
muito bem cuidada, Dr. Tomate respondeu de outro canto do canteiro: 
-hoho, essas crianças sabem mesmo como deixar nossas raízes felizes!!! Seu 
rabanete, tenho certeza que você escolheu um ótimo lugar para crescer suas 
sementes!!! 
  
A cenoura cantarolou do outro lado canteiro:  "comer comer, comer comer, é o melhor 
para poder crescer!" 
  
As semanas passaram-se e pouco a pouco as sementes foram brotando, uma mais 
bonita que a outra! As crianças iam na horta para tirar as ervas que atrapalhavam o 
crescimento dos rabanetes. 
  
Léo bastante orgulhoso disse a seus pupilos: “Crianças estou muito feliz com vocês! 
Graças a sua dedicação dentro de 3 semanas estaremos saboreando rabanetes 
maravilhosos!!! 
  
As crianças se espantaram: “Nossa, mas cuidamos desses rabanetes com tanto 
carinho!!! Como poderemos devorá-los agora?” 
  
Léo, meio sem graça, explicou às crianças: “Meus queridos! Vocês se alimentando 
desses lindos rabanetes que vocês criaram estão fazendo parte do ciclo da natureza! 
A energia que veio do sol serviu de alimento para esses rabanetes, junto com os 
nutrientes que encontraram no solo. Esses rabanetes servirão de alimento para nós. E 
quando bater aquela vontade de fazer um número 2… estaremos devolvendo esses 
nutrientes para a terra e assim os diferentes seres vivos vão se relacionando, juntos e 
de forma equilibrada.”. 
  
Dr. Tomate disse satisfeito: “Crianças, o Léo tem toda razão! Vocês se alimentando de 
uma comida em que tiveram carinho respeito e com os ciclos da natureza estarão 
fazendo um bem para todos! Não se esqueçam: nenhum ser vivo sobrevive sem a 
ajuda do outro na natureza!”. 
  
As crianças felizes da vida saíram correndo para a grande colheita na horta de seus 
rabanetinhos. 
O que vocês acham que elas encontraram? 
Todos os rabanetes estavam grandes e bonitinhos? 
Os dois lados do canteiros ficaram iguais?   
  
O Sr. Rabanete percebeu que no canteiro plantado pelas crianças teimosa seus 
sobrinhos ficaram com tamanhos diferentes, e quase todas muito menores do que os 
sobrinhos que cresceram com espaços regulares.   
  
A dona Cenoura se perguntou porque havia acontecido aquilo. Vocês sabem o por 
quê? 



  
O professor Léo logo comentou que as sementes devem ser plantadas com esses 
espaços regulares para que, além de utilizarem os nutrientes do solo, a agua e 
captarem a luz do sol, as sementes tenham espaço para desenvolver as raízes e 
respeitarem o espaço das irmãs sementinhas. Assim todas as sementes podem 
crescer fortes e saudáveis, servindo de alimento para nós. 
  
As crianças entenderam que era importante plantar sempre com espaços certos e da 
proxima vez todas fariam do jeito certo. 
  
As crianças colheram todos os rabanetes, olharam para o céu, e vendo o sol la no alto 
brilhando fortemente, disseram: “ Obrigado sol por alimentar tão bem esses nossos 
rabanetes e nos permitir tão delicioso alimento!!” 
Ao olharem para a amoreira também a agradeceram: “Obrigado Amoreira por manter 
nossa horta sempre rica em nutrientes!” 
Ao olharem para as torneiras agradeçaram aos rios por fornecerem água fresca! 
  
E finalmente ao morder os rabanetes sentiram uma grande alegria e disseram: “Como 
é bom fazer parte da natureza!!” 
  
Fim 

 


