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RESUMO 

Implantou-se uma horta educativa no Centro de Convivência Infantil do Lageado, da 

FCA/UNESP, campus de Botucatu, com o objetivo de fornecer noções básicas do cultivo de 

plantas hortícolas para as crianças. 

O trabalho foi desenvolvido com crianças de 3 a 7 anos, de março a dezembro de 2001.  

Foram realizadas atividades teóricas e práticas, para desenvolver o conhecimento de 

plantas hortícolas.  As crianças de 3 a 4 anos cultivaram cebolinha e elaboraram painéis 

com espécies olerícolas.  As demais crianças tiveram aulas teórico-práticas de identificação 

de espécies, propagação e princípios básicos de fitotecnia, sendo que as de 4 a 5 anos 

cultivaram tomate, morango, pepino, e as acima de 5 cultivaram alface, rúcula, rabanete, 

repolho e outras.  Todas as atividades de cultivo eram realizadas pelas crianças, com apoio 

das educadoras.  Também foram desenvolvidas atividades com plantas medicinais visando 

o conhecimento da utilização destas. 
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ABSTRACT 

Cultivating vegetables: an amusement of children. 

 An educational vegetable garden was implanted in the Center of Infantile Coexistence 

of Lageado, of FCA/UNESP, campus of Botucatu, with the objective of supplying basic 

notions of the cultivation of vegetable for the children. 

The work was developed with children from 3 to 7 years, of March to December of 2001.  

Theoretical and practical activities were accomplished, to develop the knowledge of 

vegetable and medicinal.  The children from 3 to 4 years cultivated green onion and 

elaborated panels with vegetable species.  The other children had theoretical-practical 

classes of species of identification, propagation and basic Knowledge of cultural practice and 

the ones from 4 to 5 years cultivated tomato, strawberry, cucumber, and the above 5 years 

cultivated lettuce, rocket, radish, cabbage and others.  All the cultivation activities were 

accomplished by the children, but with the educators' support.  Activities were also developed 

with medicinal plants seeking their knowledge. 
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O contato das crianças com o solo é de grande importância para a formação 

educacional e ambiental.  O aprendizado do cultivo de hortaliças estimula as crianças a 

relacionar a importância de fatores ambientais como solo, água, luz e microorganismos para 

produzir o alimento, além de estimular o consumo destes.  Conhecer o crescimento das 

plantas faz com que a descoberta do mundo seja cada dia mais interessante e empolgante. 

As hortaliças geralmente são de crescimento rápido, cultivadas em pequenos espaços 

adequados para o trabalho pedagógico.  Além de despertar o interesse, estimular um hábito 

alimentar mais saudável, as crianças aprendem, se disciplinam e desenvolvem seu intelecto 

de maneira lúdica. 

Trabalhos relacionados com aprendizagem e cultivo de plantas hortícolas vêm sendo 

desenvolvidos por diversas instituições, auxiliando no aprendizado de crianças, jovens e 

deficientes mentais, com grande sucesso (Zárate & Kanashiro, 1992). 

O Centro de Convivência Infantil (CCI) do Lageado, atende crianças de 04 meses a 7 anos, 

filhos de servidores e docentes da FCA-UNESP, campus de Botucatu.  Fundado em 1988, 

possui área de 2.739,4 m2, na qual cerca de 150 m2 é destinada ao cultivo de hortaliças. 

O CCI vem desenvolvendo um trabalho pioneiro visando a formação educacional 

diferenciada, projetos de parceria com a comunidade, aulas de espanhol, meio ambiente, 

artesanato, musicalisação e hortas, incluindo plantas medicinais, condimentares e olerícolas. 

Este trabalho teve como objetivo a implantação da horta educacional para fornecer noções 

básicas do cultivo de plantas olerícolas e condimentares para as crianças. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A horta educativa foi implantada no Centro de Convivência Infantil (CCI) do Lageado, 

da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da UNESP, Câmpus de Botucatu, localizado 

na Fazenda Experimental Lageado em Botucatu, SP. 

O trabalho foi desenvolvido durante o ano de 2001, de março a dezembro, com três grupos: 

Grupo 3 (11 crianças de 3 à 4 anos), Grupo 4 (10 crianças de 4 à 5 anos) e Grupo 5 (15 

crianças de 5 à  7anos). 

Selecionaram-se diferentes materiais didáticos que se adequavam a idade das crianças.  

Para o grupo 3, foi aplicado o método de recorte de figura e elaboração de painéis, e 

desenvolveu o cultivo de espécies condimentares.  O grupo 4 desenvolveu o cultivo de 

hortaliças frutos e o grupo 5 outras hortaliças folhosas e raízes.  Nos grupos 4 e 5 aplicaram-

se aulas teórico-práticas de identificação de espécies, propagação e princípios básicos de 

fitotecnia e adubação (esterco, compostos e adubos químicos). 



O preparo da área foi desenvolvido por um funcionário, auxiliar de serviços gerais, 

que confeccionou os canteiros e fazia a incorporação dos adubos químicos e orgânicos, mas 

as simulações eram feitas com as crianças para que elas tivessem noções de preparo de 

solo.  A irrigação foi efetuada com mangueiras e regadores, de segunda a sexta pelos 

alunos, sendo cada um responsável por suas plantas e nos finais de semana e feriados foi 

realizada por uma mãe.  As capinas foram manuais com uma pequena enxada, realizadas 

ora pelas crianças ora pelo auxiliar de serviços gerais (Amélio Antunes).  Para o controle de 

pragas e doenças foram utilizados apenas métodos culturais como exclusão de plantas 

doentes da horta, utilização de casca de arroz como repelente e rotação de culturas. 

Além do trabalho com hortaliças se desenvolveu junto aos grupos 4 e 5 um trabalho com 

plantas medicinais, no qual eles traziam de suas casas espécies utilizadas, com o objetivo 

de conscientizar sobre a utilização.  Também foi desenvolvido uma outra atividade com 

objetivo de conhecer aromas.  Estas atividades contaram com o apoio das pesquisadoras 

Magnólia Silva e Lilia Morais.  Também foi realizado uma atividade prática de germinação de 

sementes de feijão. 

Todas atividades foram registradas pelas crianças do grupo 5 em forma de gravuras, 

desenhos e frases e através de fotografias tiradas pelas educadoras. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

O preparo do solo para o cultivo foi importante para o entendimento das crianças 

sobre a necessidade de se manejar a fertilidade do solo e nutrir as plantas. 

As atividades teóricas sobre as espécies olerícolas existentes, ilustradas com fotos (grupos 

4 e 5) e com recorte e montagem de painel (grupo 3), foram importantes para o 

desenvolvimento de vocabulário e estímulo do conhecimento das espécies olerícolas, 

relacionando estes alimentos no seu dia a dia (dentro de suas casas, no supermercado, na 

alimentação, ampliando seus conhecimentos e aumentando seu consumo). 

As atividades práticas de germinação (grupos 4 e 5), realizada com feijão, fez com 

que eles observassem e se encantassem com a descoberta do início da vida de uma planta. 

Na aula de propagação (grupos 4 e 5), as crianças tiveram oportunidade de observar os 

diferentes tipos de sementes correlacionando com fotos das espécies, elaboraram 

substratos e copinhos de jornal.  Fizeram mudas de abóbora, berinjela e pimentão nestes 

recipientes, bem como, utilizaram bandejas de poliestireno expandido para semear alface, 

repolho e couve flor.  Foi observada a dificuldade de se fazer mudas neste projeto, pois 

necessitava de apoio de pais para irrigar aos finais de semana.  



Espécies com semeadura direta como rúcula, rabanete e cenoura, eram semeadas 

pelas próprias crianças (grupo 5).  A participação na horta implica em responsabilidade e 

disciplina às crianças durante todo o processo, pois se não irrigar, se não realizar as 

capinas, não se consegue sucesso nas colheitas.     

A espécie cultivada pelo grupo 3 foi cebolinha, propagada assexuadamente e de fácil 

cultivo.  Este grupo realizou com sucesso todas as atividades, de forma agradável 

desempenhada com muito entusiasmo. 

No cultivo do morango, as crianças (grupo 4) utilizaram casca de arroz para reduzir a 

infestação de pragas.  Conseguiram colher frutos de bom tamanho e doces, pois as 

cultivares implantadas foram Sweet Charles e Toyonoka.  O tomate foi colhido somente nas 

duas primeiras pencas da planta, pois ocorreu uma grande infestação de viroses.  

As colheitas e o transporte destes alimentos até a cozinha eram realizados com 

satisfação surgindo um grande incentivo para o consumo das hortaliças e em conseqüência, 

incentivando uma alimentação mais saudável.   

No geral a horta foi um sucesso, sendo um espaço agradável e estimulante para as 

crianças.  Apresentando relatos como (crianças ainda na fase de alfabetização): 

“Eu aprendi a cudar das plantina – plantar aufasi rucula  rabanete” Caio, Grupo 5. 

“Eu apeno di  melansia aufasi  pimetanu  berijéla” André, Grupo 5. 

“Eu apadimolia a cateiro  tirar mato   di coer afasi  rucula.” Ricardo, Grupo 5.  

Quanto às plantas medicinais, as crianças trouxeram espécies como camomila, erva -

doce, hortelã, melissa e outras comumente utilizadas para chá e espécies como confrei, 

cavalinha, puejo e buchinha do norte, que podem apresentar toxicidade.  Com isso as 

pesquisadoras realizaram uma conscientização quanto ao uso de plantas medicinais.    

A atividade de brincar com aromas, foi realizada por espécies escolhidas pela pesquisadora 

Magnólia, sendo selecionadas a menta, capim limão e falsa melissa.  Estas foram 

apresentadas para as crianças que verificaram seus aromas específicos, diferenciando-os e 

depois provaram dos seus chás e fizeram comentários sobre seus gostos, comparando-os. 

Concordando com Zárate & Kanashiro (1992), o trabalho com plantas hortícolas deve ser 

incentivado.  Mas foi observado que para este projeto apresentar sucesso, é necessário a 

iniciativa e entusiasmo dos educadores, para poder contagiar os alunos e incentivá-los. 
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