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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente material tem por objetivo auxiliar o professor dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I, a conhecer e utilizar as hortas como um aporte para suas aulas de ciências e 

demais disciplinas, uma vez este se apresenta com um caráter interdisciplinar. 

Tanto o vídeo como o “Manual do Professor” tem por objetivo auxiliar o professor em 

suas atividades. No manual segue algumas sugestões para encaminhamentos pedagógicos na 

implementação e utilização das hortas. Além do manual, elaborou-se um vídeo intitulado 

“Hortas: uma abordagem integrativa entre Ciências, Tecnologia e Sociedade para o ensino de 

ciências nos anos iniciais”, cujo objetivo é ilustrar e demonstrar partes do processo 

desenvolvido na prática, apresentar caraterísticas, as estruturas, o desenvolvimento, 

problemática e depoimentos, que nos elucidam no processo construtivo do fazer pedagógico 

numa correlação entre Ciências, Tecnologia e Sociedade ao se valer de hortas como 

possibilidade didática no campo educacional.  

Ao discutir esta temática cabe evidenciar reflexões acerca da aquisição de 

conhecimentos, estritamente contextualizados e fracamente transferíveis, dentro de uma 

relação de competências essenciais a serem construídas para a formação de um sujeito crítico 

e emancipatório. Também se faz necessário o questionamento sobre o sentido do trabalho 

pedagógico na relação com os saberes e a utilização de recursos didáticos. 

A construção de hortas no espaço escolar e sua utilização como prática de ensino pode 

ter um significado potencial para o estabelecimento das relações do homem com o meio 

ambiente e, consequentemente, pode contribuir para o ensino e aprendizagem, bem como para 

a alfabetização científica dos alunos numa correlação entre Ciências, Tecnologia e Sociedade 

(CTS).  Ao perceber que a educação só pode ser compreendida em determinado contexto 

histórico torna-se evidente a atenção aos novos rumos e as especificidades das mudanças 

ocorridas nas últimas décadas, com atenção no que se refere ao processo de Ensino e 

Aprendizagem, suas exigências, relações e pressupostos. 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As possibilidades de apoiar-se em recursos tecnológicos, vinculadas às práticas 

educativas integradoras e de perspectiva interdisciplinar são evidentes (SANCHO; 

HERNÁNDEZ, 2006). No entanto, não se pode esquecer que a tecnologia, em si mesma, não 

significa uma oferta pedagógica como tal e “[...] sua validez educativa se sustenta no uso que 

os agentes educativos fazem dela.” (SANCHO; HERNÁNDEZ, p. 73, 2006).  

Para Delizoicov et al., (2009), as transformações de práticas docentes só se efetivarão 

se o professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e da escola 

como um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade para 

que se possa oportunizar ao aluno uma Alfabetização Científica contextualizada. 

A alfabetização cientifica segundo Hurd (1998) (apud LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001), envolve a produção e utilização da Ciência na vida do homem, com dimensões na 

democracia, no progresso e nas necessidades de adaptação do ser humano. Hurd (1998) 

afirmou que uma pessoa cientificamente instruída não é ensinada diretamente, mas estão 

embutidas no currículo escolar, em que os alunos são chamados a solucionar problemas, a 

realizar investigações, desenvolver projetos em laboratórios de apoio ou experiências de 

campo. Estas atividades são compreendidas como preparação para o exercício da cidadania.  

Neste sentido, um dos desafios seria incorporar a prática docente e aos programas de 

Ensino os conhecimentos de Ciência e Tecnologia relevantes para a formação cultural dos 

alunos, sejam os mais tradicionais ou mais recentes e desequilibrantes (DELIZOIVOV, et. al. 

2009), assim, o ensino de ciências mostra-se necessário a vinculação das tendências 

educacionais em prol de um ensino vinculado com a realidade do aluno (SILVA et al., 2016).  

Sobre a relevância de hortas no contexto escolar Cypriano et al. (2013, p. 01) 

destacaram que: “[...] a horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 

possibilita o incremento de diversas atividades pedagógicas em educação, unindo teoria e 

prática de forma contextualizada.” Assim, restringir o conhecimento à sala de aula é deixar de 

oportunizar a interação do aluno com outros espaços como potencializadores de experiências 

possíveis de aprendizagem e construção de novos conhecimentos. 

Diante desta perspectiva, Coelho e Bógus (2016) destacaram que as hortas 

possibilitam estabelecer relações com o papel da escola na produção de conhecimento, com 

atividades que saíam do padrão informativo para possibilitar práticas educativas que, além de 

associarem teoria e prática, permitam trabalhar aspectos sensíveis do conhecimento, 
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contribuindo para a formação de vínculos com o alimento e conhecimentos produzidos.  

A construção de hortas no espaço escolar e sua utilização como prática de ensino tem 

um significado potencial para o estabelecimento das relações do homem com o meio 

ambiente. Tal ferramenta auxilia no desenvolvimento da consciência de que é necessário 

adotarmos um estilo menos impactante sobre o meio ambiente (MALACARNE; 

ENISWELER, 2014). As hortas nos sistemas convencional e hidropônico cujo objetivo “[...] 

integra tanto o plano pedagógico quanto a dimensão de alimentos frescos para o cardápio da 

escola” (FERNANDES, 2007, p.12), traz a possibilidade de exploração e compreensão do 

meio social e natural à luz do conhecimento advindo das vivencias e informações.  

Para Brandi e Gurgel (2002) as hortas contribuem na inserção escolar, para introdução 

do aluno à cultura científica, a qual poderá evitar a fragmentação do conhecimento das áreas 

de saber, construindo uma nova visão curricular para as séries iniciais.  

Segundo Delizoicov e Angotti (1990), na aprendizagem de ciências as atividades 

experimentais devem ser garantidas de maneira a evitar que a relação teórico/prática seja 

transformada numa dicotomia.  

Segundo Fabri e Silveira (2013), é necessária uma educação científica que prepare o 

aluno para conviver com o avanço científico e tecnológico de modo a refletir sobre os 

impactos, em condições de se posicionar de maneira consciente e responsável diante das 

situações que emergirem no seu contexto desde as séries iniciais da escolarização, transpondo 

os saberes do senso comum em conhecimentos mais elaborados com consciência crítica. 

Para Araújo e Drago (2011), o ensino de ciências no Ensino Fundamental restringe-se 

a aula teórica e expositiva, entretanto, a importância de atividades práticas é inquestionável 

segundo os autores e, precisa ocupar lugar de destaque. Neste sentido, Viecheneski, et al., 

(2012) destacaram que a alfabetização científica    é um processo pelo qual a linguagem das 

Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o aluno ampliar o seu 

universo de conhecimento e aprendizagem.  

 

[..] a Alfabetização Cientifica é uma das prioridades do Ensino Fundamental, pois 

pode contribuir para uma leitura e interpretação de mundo que favoreça 

posicionamentos para a leitura e interpretação do mundo que favoreça 

posicionamentos e tomadas de decisão, de modo crítico e criativo, em questões que 

envolvam nós, os outros e o ambiente (BRASIL, 2015, p. 7).  

 

Assim, as orientações apresentadas neste manual pretendem auxiliar o seu trabalho 

partindo de problemáticas para discussões, ressaltando pontos importantes e propondo 

atividades alternativas.  
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3.  ESTRUTURAÇÃO DAS HORTAS E O PROCESSO EDUCATIVO 

 

 

 A construção de valores mais humanizados deve permear todo o processo educativo 

para que se estabeleçam desde as séries iniciais relações saudáveis com o meio ambiente e os 

seres humanos para a formação de cidadãos capazes de assumir novas atitudes em relação à 

busca de soluções para os problemas sociais, econômicos, culturais e ambientais.   

De acordo com Martins e Paixão (2011), para conseguir objetivos definidos que 

possibilite ao aluno melhorar o pensamento crítico, a resolução criativa de problemas e 

tomada de decisões, o ensino de ciências deverá basear-se em problemáticas sociais técnico-

cientificas, em outras palavras, tratar temáticas de impacto social.  Neste contexto, Centeno 

(2007) (apud MARTINS; PAIXÃO, 2011, p.147) sistematizou algumas dessas temáticas 

socialmente relevantes, as quais têm sido apontadas na literatura, como sendo: recursos 

alimentares, crescimento populacional, qualidade do ar e atmosfera, recursos de água, 

tecnologia de guerra, saúde e doenças humanas, recursos energéticos, uso do solo, substâncias 

perigosas, reações nucleares, extinção de plantas e animais, recursos naturais.  

Diante das contribuições teóricas, cabe detalhar no tópico seguinte o processo que 

caracterizou a estruturação das hortas, os sistemas de cultivo, o funcionamento dos sistemas 

de cultivos as estruturas das bancadas, o processo de cultivo e sua utilização para o ensino e 

aprendizagem dos alunos. 

 

  3.1. Estruturação das Hortas  

 

 

A integração entre Ciências, Tecnologia e Sociedade (CTS) tem como alvo favorecer e 

possibilitar a alfabetização científica e a aprendizagem significativa dos conteúdos elencados 

na matriz curricular dos anos iniciais do Ensino Fundamental I. Para a estrutura coberta foram 

utilizados materiais como: madeiras de eucalipto, mangueiras, lona, pregos e barbantes. A 

cobertura foi feita no formato de arco. Para que a arquitetura da estufa deve-se ter em mente 

sua funcionalidade e praticidade para o controle do seu ambiente interno e manutenção da 

estrutura como um todo. As estufas em forma de arco facilitam a colocação do plástico, mas 

apresentam o inconveniente acúmulo de ar quente.     

Conforme mostra a figura 1, a estrutura da estufa era de madeira de eucalipto, o 

telhado em forma de arco e com duas portas para facilitar a entrada de correntes de ar. A 



 

5 

 

estufa mediu 5,20 cm de comprimento por 2,45 cm de largura, com altura de 2,90 cm. A 

estrutura não possuía janelas. Os arcos foram colocados com restos de ferros de construção e 

revestidos com mangueiras pretas de água, conforme figura 1.  

 

 

 
Figura 1- Arquitetura da estufa. 

Fonte: FERNANDES e ROMANIWE (2017). 

 

 

No que se refere ao plástico, o ideal é que a espessura compreenda de 100 a 150 

micras, o utilizado nesta cobertura foi de 150 micras por ser mais resistente as intempéries e 

ter maior durabilidade, tendo em vista o fluxo de crianças e exploração do ambiente.  

 

  3.2. Sistemas de Cultivo – Convencional e Hidropônico 

 

Para hidroponia, optou-se pelo sistema tipo NFT1, em que o cultivo acontece na água 

com uma solução balanceada de nutrientes, no qual a solução é recirculante e os canais de 

cultivo levemente inclinados (2,5 a 4% de declividade). De acordo com o professor e 

pesquisador Barcelos (2015) da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e 

coordenador do LabHidro (Laboratório de Hidroponia), o sistema NFT é o mais difundido na 

atualidade. Como não há substrato sólido entre as raízes das plantas, a solução circula e volta 

                                                 
1 “Nutrient Film Technique” (NFT) - Técnica do fluxo laminar de nutrientes.  
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rapidamente ao reservatório. Dessa forma um reservatório pequeno consegue manter um 

número significativo de plantas.  

A figura 2 mostra a estrutura experimental construída durante o processo de efetivação 

da pesquisa. Utilizou-se um reservatório com capacidade de 60 litros e um segundo 

reservatório de 100 litros. Os dois reservatórios foram necessários, se optou por bancadas 

individuais, por possibilitarem uma menor incidência de pragas e perda das plantas. 

O manejo no sistema foi bastante simplificado, compreendeu basicamente a 

desinfecção do reservatório e dos canais de cultivo/tubos de PVC, bem como a troca total da 

solução. A grande desvantagem deste sistema é que caso ocorra uma queda de energia por 

longos períodos as plantas podem ser comprometidas por falha no sistema de funcionamento 

da bomba. 

 

 

 

Figura 2- Sistema hidropônico - NFT. 

Fonte: FERNANDES e ROMANIWE (2017). 

 

Este sistema contribuiu para agilidade no processo de efetivação e aplicabilidade do 

planejamento metodológico das práticas pedagógicas por ser de fácil montagem e 

simplificado.  
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3.3. Funcionamento do sistema hidropônico: Fluxo de água 

 

No cultivo hidropônico em que se utiliza o sistema NFT, o fluxo de água é continuo 

com intervalos de 10 minutos ligados e 10 minutos desligados enquanto houver luz do dia. 

Para obter um resultado significativo, se faz necessário utilizar a água de boa qualidade, 

previamente analisada, ressaltando suas características físico-químico-biológicas e mensurada 

quanto à disponibilidade.  

Para produção em hidroponia a indicação é de água subterrânea ou água tratada. A 

água da chuva neste caso não é muito recomendada, uma vez que traz muitas impurezas e 

pode interferir no desenvolvimento das plantas. Em alguns casos é necessário fazer a análise 

biológica e física da água mesmo sendo subterrânea. Segundo Barcelos (2015), numa análise 

química normalmente os parâmetros que devem ser considerados são: macronutrientes (N, P, 

K, Ca, Mg e S) e micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B). Se a análise destacar a presença de 

Ca (cálcio), Mg (magnésio), S (enxofre) e CI (cloro), então a "água é dura”2, pois a água deve 

conter carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloretos e se contiver sódio é salobra também.   

Então qual a água ideal para este tipo de sistema? Por meio de pesquisas e discussões se 

chegou à conclusão de que a água ideal para desenvolvimento do projeto seria as encontradas 

em fontes naturais ou a água tratada como a que é fornecida pelas empresas de saneamento e 

tratamento. Entretanto, o cloro (CI) não é ideal para as plantas, sendo necessário eliminar o 

cloro para que se possa utilizar no sistema hidropônico.  A água que sai da tubulação deve 

repousar por 24 horas em um reservatório qualquer e semiaberto para que o cloro ativo 

volatize, ou seja, evapore, ou para depreender menos tempo, deve-se promover agitação da 

água. Todas estas informações foram resultadas de pesquisas em revistas e sites com os alunos 

e interação da família e escola. 

O fluxo de água deve ser igual em todos os canos com mesma intensidade. A figura 3 

mostra como foram dispostas as bancadas. A água é impulsionada por uma bomba de aquário, 

que por meio de uma mangueira fixada na saída da bomba eleva a água até o ponto mais 

elevado da estrutura fixa a lateral da estufa e a distribui uniformemente. A distribuição da 

água se dá por gravidade e é contínua. Esta água retorna ao reservatório e reinicia o processo. 

 

                                                 
2Níveis elevados de carbonatos (CO3

2-) e bicabornato (HCO3
-) tendem a alcalinizar a solução e 

precipitar Mg, Mn e Fe. O PH da água é elevado e ela não ensaboa adequadamente. 

Quanto mais dura a água menos sabão fará. 
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Figura 3- Fluxo da água no sistema NFT. 

Fonte: FERNANDES e ROMANIWE (2017). 

 

Conforme mostra a figura 3, a bancada no centro foi estruturada sobre cavaletes para 

evitar saliências nos canos. Esta bancada recebeu as plantas maiores e com raízes avantajadas, 

com um reservatório de 100L. Uma bomba de aquário impulsiona a água com a solução 

nutritiva até o centro dos canos, onde fica um sistema de conexões de mangueiras de 

espessura fina, acopladas aos canos de 75mm, para que o fluxo de água seja uniforme até o 

retorno d’água de modo que o processo de circulação e recirculação da água seja uniforme.  

 

3.4. Estruturação das Bancadas 

 

As bancadas foram compostas pelos canais de cultivo e pela estrutura que a sustenta, 

geralmente é de madeira, uma espécie de mesa ou cavalete (Figura 4). 

As mudas em substrato ou solo, antes de irem para a bancada intermediária são todas 

lavadas para retirar a terra ou substrato de suas raízes. O objetivo não foi estabelecer uma 

técnica sem falhas ou tecnicamente perfeita, o intuito era ter a horta como uma ferramenta de 

múltiplas possibilidades de exploração, observação e aprendizado. Para isso adaptou-se várias 

situações, entre elas a opção por utilizar mudas em um estágio de desenvolvimento em que as 

plantas estivessem entre 10 e 15 cm.  
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Figura 4- Bancadas de cultivo. 

Fonte: FERNANDES e ROMANIWE (2017). 

 

 

 A bancada fixada na parede da estufa compreendeu uma sequência de canos e 

conexões que gerou economia de espaço e material. Esta estrutura foi desenvolvida com 

capacidade para 42 plantas. Já a estrutura que sustentou os canos de cultivo no centro da 

estufa foi feita de madeira em formato de “T” para suportar os canais de cultivo, todos 

devidamente espaçados entre si e perfurados com “serra copo”. A estrutura central teve 

capacidade para 45 plantas. As bancadas são parte fundamental do processo de cultivo. 

  

3.5. Processo do Cultivo: solução nutritiva das plantas  

 

Nas estufas podem ser cultivados: arruda, alecrim, morango, salsinha, cebolinha, 

manjericão, etc. Entretanto estas devem ser cultivadas em uma mistura de húmus e terra 

(Figura 5). 

A nutrição é parte essencial neste tipo de cultivo. Para a solução nutritiva utilizou-se o 

kit de adubos para hidroponia proposto por Furlani – IAC, que vem com cinco saquinhos de 

nutrientes já pesados em doses para preparar 1.000 litros de solução (750g de Nitrato de 

cálcio especial; outro com 500g de Nitrato de potássio e os microelementos). 

Bancada intermediária 

    Bancada 

final 
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Figura 5- Estufa. 

Fonte: FERNANDES e ROMANIWE (2017).  

 

 

É importante ressaltar que cada nutriente desempenha um papel importante para o 

crescimento da planta. Portanto, para um desenvolvimento satisfatório, é necessário que a 

solução nutritiva esteja ajustada de acordo com as necessidades de cada espécie. Tanto a falta 

quanto o excesso de nutrientes são prejudiciais. Como bem descreve Barcelos (2015, p. 10), 

as plantas absorvem os nutrientes sob a forma de íons (cátions e ânios) ou ácidos conforme 

mostra o quadro 1. 

 

Quadro 1- Nutrientes - ÍONS 

        Cátions NH4
+  

  K+   Ca++
 Mg++ Cu++    Fe++   Mn++ 

  Nn++
 

Ânions NO3
-    H2PO4 

- ou HPO4
2- SO4

2- M0O4
2-   B(HO)4

- CI ou HCIO-   

Ácido bórico H3BO3   

Fonte: Autora (2018), adaptado de SOUZA (2018). 

 

Tanto a alface orgânica como a hidropônica, absorvem os mesmos elementos 

químicos, através das raízes, sejam estes retirados da solução do solo, sejam retirados de 

solução nutritiva. Tais elementos são exatamente os íons citados na tabela 4. São moléculas 

muito pequenas e ionizadas em água. Todos os nutrientes utilizados devem ser de alta 

solubilidade e pureza. A luz é fundamental no processo de fotossíntese, o que implica atenção 

na escolha do local e plástico a ser utilizado na estrutura da estufa. A proporção da luz que 

contribui para o crescimento das plantas está entre os comprimentos de onda de 400nm a 
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700nm. Estas informações foram e são necessárias ao conhecimento do professor, uma vez, 

que os alunos imersos na curiosidade se tornam questionadores do processo. O relevante é 

recorrer à linguagem do aluno para dar-lhe entendimento de possíveis observações e 

questionamentos como: como as plantas são cultivadas? Como elas se desenvolvem? Dê que 

se alimentam? Elas comem ou bebem nutrientes? – o diálogo vivenciado pela experimentação 

contribui para o que Freire chama de “leitura do mundo”. 

Para Pereira (2002, apud Belizario, 2012), a procura de dados e de observações é uma 

constante da atividade científica. Mesmo as hipóteses levantadas e explicações mais precárias 

do assunto constituem um quadro conceitual que permite procurar e conferir significados para 

muitas situações.  

Kauark e Muniz (2011) enfatizam que neste processo, a busca da 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade passa a significar o deslocamento do foco das 

atenções dos conteúdos disciplinares para os projetos das pessoas.  

Ao passo que os termos são postos cabe a adequação e não a privação do saber em 

idade de escolarização inicial. Os conceitos e evidências estão ao alcance dos olhares, toques 

e percepções dos alunos, uma vez que explorar os recursos cabe ao professor, por meio de 

questionamentos, no momento que o aluno está imerso, seja nas atividades escolares, seja nos 

contrastes do cotidiano, as relações entre a dualidade escola/cotidiano deve implicar um 

entrave que possibilite ao aluno estreitar estas relações numa transposição do saber escolar e 

sua vivência familiar, cotidiana, cultural e social. 

 

Quadro 2 – Sugestão de materiais para construção e manutenção/ HIDROPONIA ESCOLAR 

Construção da Estufa 

 

1- Plástico para estufa transparente de 100 a 150 micras; 

2- Madeiras para os pés direitos; 

3- Ferros de construção (pode ser restos); 

4- Mangueira preta de água para revestir os ferros;  

5- Ripas de madeira; 

6- Barbantes, martelo, serrote, fita métrica, tesoura sem ponta; 

 

Obs. Para a construção da estufa os materiais podem ser adaptados e os mais diversos 

possíveis, atentando para o baixo custo, o importante é torna-la funcional para o objetivo. 

Construção dos cavaletes: 

1- Madeira  

2- Pregos 

3- Fita métrica, martelo, serrote e pregos  
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Construção das bancadas: 

 

1- Canos de PVC de 75mm e 45mm; 

2- Garrafas pet de 2 litros; 

3- Cola de cano; 

4- Serra copo 

5- Tampões de 75mm; 

6- Mangueiras de espessura fina; 

7- Manta laminada 

8- Fita larga ou semelhante 

9- 2 caixas ou galões com capacidade entre 60 e 100 litros; 

10-  Curvas/cotovelos de PVC de 45 mm; 

Manutenção do Sistema: 

 

Kit Nutrientes; 

Medidor de Condutividade elétrica; 

Medidor de PH 

Solução de CE  

Placas fenólicas  

Sementes peletizadas para mudas 100% hidropônicas;  

 

Obs. As mudas podem também ser cultivadas em substrato sólido ou solo e transplantadas 

para as bancadas depois de lavadas as raízes para retirada dos resíduos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

4. PROCESSO EDUCATIVO  

 

O processo educativo no qual se fundamenta esta proposta, insere na construção e 

estruturação de hortas em contextos escolares numa perspectiva CTS (Ciências, Tecnologia e 

Sociedade). Diante disto, cabe ressaltar que a complexidade do contexto ao qual estão 

submetidos os professores requer destes profissionais a mobilização dos saberes teóricos e 

práticos capazes de favorecer o desenvolvimento de sua função como um processo contínuo, 

cujo objetivo esteja em proporcionar aos alunos condições para construção de aprendizagem 

significativa com perspectiva critica.  

 

4.1. Roteiros / Sugestões 

 

Com as hortas estruturadas, efetivou-se o planejamento das atividades e conteúdo. 

Num primeiro momento o foco foi o ensino de Ciências, entretanto, trabalhou-se conteúdos de 

outras áreas/disciplinas como Artes, História, Geografia, Matemática, Português, valores e 

outros. Mesmo que não compreendam momentaneamente receberam noções de física, 

química e biologia. Diante desta perspectiva, para valorizar práticas de ensino e o papel do 

outro no processo de ensino e aprendizagem numa dualidade de construção e apreensão de 

saberes, a utilização de hortas anos iniciais tem potencializado o conhecimento 

interdisciplinar das diferentes áreas do conhecimento. 

Assim, neste tópico, insere-se sugestões de links para introdução ao tema “Hortas” nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental I, bem como inferências que poderão servir de ideias 

para a prática do professor.  

 

Quadro 3- Sugestões de links para introdução sobre horta hidropônica. 

Vídeo 

HIDROPONIA 

parte 01  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ethwEJalX-U 

 

Vídeo 

HIDROPONIA 

parte 02 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5LAlAiXnLW4 

 

APOSTILA/ 

HIDROPONIA 

na ESCOLA 

 

http://www.labhidro.cca.ufsc.br/images/arquivos/Hidroponia_na_Escola_FAO.pdf 

 

Fonte: Autora, (2018). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ethwEJalX-U
https://www.youtube.com/watch?v=5LAlAiXnLW4
http://www.labhidro.cca.ufsc.br/images/arquivos/Hidroponia_na_Escola_FAO.pdf
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Figura 6- Bancada final.  

Fonte: Autora, (2018). 

 

 

É possível ressaltar dentro da grade curricular de Ciências do 1º ao 5º ano que é 

possível trabalhar os seguintes conteúdos: 

• Alimentação saudável; 

• Seres vivos/ plantas e animais; 

• Lixo: separação e reciclagem 

• Água: utilidades e economia; 

• Ambientes e seres vivos; 

• Componentes do ambiente; 

• Água, sol, solo, ar; 

• Saúde; 

• Ecossistema; 

• Cadeia alimentar; 

• Movimento da terra; 

• Sistema do corpo humano  

(Circulatório, respiratório, digestório)  

entre outros. 

 

Figura 7- Manuseio de mudas de alfaces.  

Fonte: Autora, (2018).  
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Outros assuntos: pragas e plantas daninhas por meio do controle e manutenção dos 

canteiros em solo e hidroponia.  

1) A Colheita das hortaliças em solo poderá ser feita numa média de 48 dias. 

2)  Os alunos poderão levar os produtos para casa e disponibilizar parte dos produtos para 

a cozinha da escola;  

3) Pode ser realizado atividades ilustrativas sobre o funcionamento da hidroponia e de 

ferramentas agrícolas rudimentares, também poderão ilustrara e pesquisar sobre o uso 

da tecnologia no campo e sua influência na vida diária e cotidiana de cada um.  

4)  Pesquisas sobre doenças, pragas e outras intolerâncias acometidas nas plantas por 

diversos e diferentes fatores (clima, solo, nutrição, etc.); 

5)  Experimentos com plantas em diferentes situações para verificação de seu 

desenvolvimento. As plantas podem ser submetidas a situações de “stress”, como por 

exemplo: pouca água na irrigação em solo em alguns canteiros, exposição ao solo em 

períodos de maiores temperaturas, irrigação durante os horários mais quentes, etc. No 

sistema hidropônico o mesmo experimento pode ser realizado, sendo, a bomba 

desligada por períodos mais longos, defasagem na nutrição (nutrientes abaixo do 

necessário para o desenvolvimento das plantas), etc. 

 

 

Figura 8- Adubos para Hidroponia. 

Fonte: Autora, (2018).  

 

Conforme indica Barcelos (2015), a composição dos “saquinhos” deve ser dissolvida 

em 5 litros de água cada, sendo cinco saquinhos para cinco recipientes. 
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6)  A partir dos experimentos pode-se realizar o levantamento das percepções dos alunos 

diante das situações; os questionamentos e  comparações podem ser levantados: “que 

nos horários mais quentes a água evapora mais rápido”, “que as folhas das plantas 

ficam queimadas e estranhas”, “que a água é fundamental para a manutenção de 

qualquer ser vivo”, “o planeta está aquecendo”, “que as vitaminas são essenciais para 

o desenvolvimento de todas as crianças”, “as plantas também precisam de vitaminas 

para crescer”, “de onde vem as vitaminas para as crianças e para as plantas?”, “porque 

a energia é importante?”, “porque as folhas das plantas são verdes e não de outra cor?” 

... entre outras.  

A figura 9, enfatiza a manutenção e verificação do desenvolvimento da alface 

em hidroponia. 

 

 

Figura 9- Manutenção e verificação do desenvolvimento das alfaces hidropônicas. 

Fonte: Autora, (2018).  

 

Poderá ser feita a transposição do conhecimento e experiências com as hortas através 

materiais de divulgação construídos pelos alunos por meio de feira e apresentações orais e 

expositivas; 

7)  Explorar o diálogo entre os alunos participantes da pesquisa de diferentes turmas na 

tentativa de resolver situações adversas durante as atividades, como por exemplo: “a 

utilização da água potável na irrigação da horta convencional” e as comparações com 

o rio próximo a escola (desafios e possibilidades) – percepção que o meio ambiente é 

um todo interligado. 
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4.2. Hortas: Possibilidades de uma visão construtiva por intermédio de um vídeo 

 

De acordo com as exigências do programa deste mestrado profissional, desenvolveu-

se o produto educacional para auxiliar o professor na construção e utilização das hortas para o 

ensino de ciências, bem como para as outras disciplinares. O produto educacional elaborado 

consistiu em um manual para o professor com um passo a passo da elaboração metodológica e 

um vídeo com os resultados deste processo. 

Nesta perspectiva, elaborou-se um vídeo juntamente com um manual ao professor, que 

servirá como meio de descrição dos resultados, desenvolvimento e possibilidades de 

aplicação, o qual poderá também servir de material de apoio pedagógico ao professor para 

suas práticas. O presente produto apresenta características que podem nortear o professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental I no que se refere ao ensino de ciências de forma 

contextualizada e problematizada, aliando a uma perspectiva interdisciplinar dos conteúdos. O 

vídeo apresenta uma breve introdução, ressaltando o objetivo da proposta, um referencial, 

cuja metodologia tem seus fundamentos que validam as ações e os encaminhamentos 

propostos. Descreve algumas atividades desenvolvidas, seguidas de depoimentos e imagens, 

bem como referências que podem contribuir para novos encaminhamentos pedagógicos e 

novas perspectivas no âmbito educacional.   

O vídeo é parte importante da pesquisa, pois é consolidação do processo pelo qual 

desenvolveu-se a pesquisa, as atividades e os resultados. É neste material que se evidenciaram 

a relevância da interação entre o trabalho pedagógico escolar, os alunos e a transposição do 

processo como um todo a comunidade, o que por vez aproximou a comunidade mais 

efetivamente da escola.  

Para elaboração deste material utilizou-se cenas de registros feitos pela professora e 

também de um profissional da área de mídias que captou imagens e diálogos importantes para 

a descrição e análise dos resultados evidenciados em diferentes momentos do processo. 

Percebe-se na linguagem dos alunos a sua regionalidade (a forma de falar conforme a região e 

comunidade com convive), entretanto, as informações e riqueza de detalhes com o qual os 

alunos nos devolveram sobressaem-se a estas “miúdas” situações e transcendem o 

aprendizado demonstrado pelos alunos e comunidade.  

O vídeo encontra-se disponível no YouTube em duas partes nos links: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BdmI7bL9iQ0  Parte 1 – Hortas escolares; 

https://www.youtube.com/watch?v=fEL6JS9syeE&t=41s  Parte 2 – Hortas escolares.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BdmI7bL9iQ0
https://www.youtube.com/watch?v=fEL6JS9syeE&t=41s
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4.3. Cenas do vídeo  

 

Destaca-se neste tópico algumas cenas do vídeo elaborado nesta pesquisa.  

 

 
Figura 10- Cena A – Programa de Pós – Graduação. 

Fonte: Autora, (2018). 

 

A cena A, refere-se à identificação do curso de Pós-Graduação em nível de mestrado 

(Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – PPGEN), do 

qual fez parte esta pesquisa. 

 

Figura 11- Cena B –Identificação da Instituição de Ensino Superior. 

Fonte: Autora, (2018) 

 

A cena B, identifica a instituição de Ensino Superior – Universidade Estadual do 

Centro – Oeste (UNICENTRO). 
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Figura 12- Cena C – Identificação da Escola a qual realizou-se a pesquisa. 

Fonte: Autora, (2018). 

 

A cena C, indica Escola, na qual desenvolveu-se toda a pesquisa. A Escola Municipal 

Professora Carlita Guimarães Pupo está localizada em um bairro periférico do município de 

Guarapuava – Paraná. 

 
Figura 13- Cena D – Os recursos tecnológicos. 

Fonte: Autora, (2018). 

 

Alguns dos recursos empregados no desenvolvimento das atividades foram: revistas, 

jornais, computador, celular, condutivímetro, informativos em sites, vídeos e outros. 
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Figura 14- Cena E – Manuseio das plantas em hidroponia. 

Fonte: Autora, (2018). 

 

O manuseio das plantas é frequente em sistema de hidroponia. As plantas podem ser 

100% hidropônicas, ou seja, cultivadas em placas fenólicas com sementes peletizadas, ou em 

substrato sólido ou solo. Para este trabalho optou-se pelas mudas cultivadas em substrato 

sólido e solo, com medida de 10 a 15 cm. Os primeiros contatos no manuseio das alfaces 

ocorrem quando as plantas são retiras dos substratos para serem lavadas em água para limpeza 

da raiz.  

 

 

Figura 15- Cena F – Resultado final – Alface hidropônica. 

Fonte: Autora, (2018). 
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A colheita é uma das partes mais instigantes para os alunos, pois permite a verificação 

de todo o seu envolvimento no processo. Torna-se também o momento de transposição dos 

conhecimentos adquiridos por meio das situações que culminaram nos resultados. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

O uso de ferramentas tecnológicas na efetivação das práticas é de suma relevância, 

uma vez que as percepções sobre sua utilização podem transpor a ideia prévia de que os 

alunos tem (celular, bomba de aquário, revistas, jornais, o computar, a internet, etc.) de que 

tudo sempre foi assim ... poderão perceber que talvez daqui alguns anos a população será 

maior do que o espaço físico para cultivar alimentos, que o “efeito estufa” poderá trazer danos 

irreparáveis ao meio ambiente como um todo, perceber também que é preciso cuidar dos 

recursos naturais e reciclar, reciclar muito. 

Por meio das atividades desenvolvidas, como, a construção de maquetes e 

composteira, o plantio, a manutenção, a colheita, a organização de feiras e oficinas, os alunos 

demonstraram ser capazes de transpor seu conhecimento ao adulto, seja por meio da 

oralidade, escrita ou grafismo. As atividades nas hortas proporcionaram desenvolver o 

interesse dos alunos nas atividades, a participação efetiva da comunidade com interesse nesta 

prática, a participação dos alunos em oficinas no contra turno das aulas, contribuindo para 

uma relação afetiva, cognitiva e de interação com a escola e de sua representatividade na vida 

cotidiana do aluno e comunidade. 

No que se refere ao vídeo desenvolvido, este apresenta uma breve introdução, 

ressaltando o objetivo da proposta, um referencial, cuja, metodologia tem seus fundamentos 

que validam as ações e os encaminhamentos propostos. Descreve-se algumas atividades 

desenvolvidas, seguidas de depoimentos e imagens, bem como referências que podem 

contribuir para novos encaminhamentos pedagógicos e novas perspectivas no âmbito 

educacional.   

Este manual juntamente com vídeo “Hortas: uma abordagem integrativa entre 

ciências, tecnologia e sociedade para o ensino de ciências anos iniciais” pretende corroborar 

com o trabalho do professor, possibilitando aos alunos uma aula mais dinâmica e atrativa, 

com exploração de ambientes diversificados, assim como de materiais e conteúdo.  
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