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Introdução: O presente trabalho constitui etapa do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) realizado no Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Unileste. Dentre os objetivos do PIBID está a inserção dos licenciandos
no cotidiano de escolas da rede pública, proporcionando-lhes oportunidades de criação,
participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de
caráter inovador e interdisciplinar. Através dos estudos dos espaços escolares foi
proposto projeto de construção de horta na Escola Estadual João XXIII. O projeto foi
elaborado com vistas ao Projeto Pedagógico da Escola. O desenvolvimento de
atividades práticas auxilia a estreitar relações entre os estudantes. Objetivo: O objetivo
do projeto foi sugerir uma mudança didática formal, para atividades pedagógicas além
da sala de aula, desperta o interesse dos alunos, estimular os alunos a construírem o
seu próprio conhecimento, trabalhar a socialização dos alunos e criar, na escola, uma
área verde produtiva aonde, todos se sintam responsáveis. Metodologia: O trabalho foi
desenvolvido na Escola Estadual João XXIII município de Ipatinga. Foi realizada a
caracterização dos ambientes escolares e análise dos documentos balizadores da
escola: Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico. Após leitura e análise, foi
proposto um projeto a ser aplicado na escola tendo como base os documentos
analisados. Resultados: Os resultados encontrados no estudo demonstram que a Escola
Estadual João XXIII tem como concepção de ensino o protagonismo do estudante,
sendo um espaço que garante o acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente
acumulados pelos estudantes. Diante desta concepção foi elaborado um projeto
denominado “Horta na Escola”. Este projeto tem como objetivos criar na escola uma
área verde produtiva pela qual todos se sintam responsáveis, estimular os alunos a
construírem seu próprio conhecimento em um contexto interdisciplinar e
contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana. Durante as leituras dos
documentos foi possível perceber que através de atividades experimentais é possível
trabalhar a educação permanente, criando na escola um ambiente capaz de envolver os
professores de todas as disciplinas, os discentes, funcionários e a comunidade. O
projeto Horta na Escola corrobora as concepções pedagógicas da escola João XXIII,
pois permitirá a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e o desenvolvimento de
práticas coletivas. Projetos que estimulam a prática e os experimentos contribuem para
o processo de desenvolvimento do aluno, descentralizando as responsabilidades,
estimulando a resolução de problemas, o trabalho em equipe. A partir das práticas
poderão ser trabalhados temas transversais em História, Geografia, Português,
Matemática, Química e Biologia. 	 Conclusão: Conclui-se que a horta inserida no
ambiente escolar torna-se um laboratório vivo possibilitando o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à Educação Ambiental e Alimentar, unindo teoria e prática de
forma contextualizada, auxiliando na construção do conhecimento. Para os graduandos
o estudo dos espaços escolares auxiliou na estruturação do projeto apresentado. 
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