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Nossa Horta

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados
Biologia, Química

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para
validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos
humanos.,
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas.,
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e
solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos
éticos, bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.,
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais,
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e
sociocultural.,
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do
crescimento e a geração de bem-estar.,
[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes e
tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o
desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de
alimentos, geração de energia e manutenção da saúde.

Estratégia de aprendizagem
Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Diário de campo, Ensino com pesquisa,
Estudo do meio, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista

Recursos materiais necessários
Quadro
Pincéis
Projetor
Materiais impressos
Espaço para a horta
Mangueira, baldes
Terra
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Sementes e mudas
Algumas ferramentas
Adubos

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
1° etapa – Roda de conversa com o objetivo de diagnosticar e valorizar os conhecimentos
que os estudantes já têm relacionados ao desenvolvimento da horta.
2° etapa – aula teórica de educação ambiental com exposição de conteúdos e pesquisas
que serão importantes para que o trabalho na horta seja eficaz.
3° etapa – aulas práticas de preparação do solo, organização do espaço da horta, pesquisa
para escolha de espécies a serem cultivadas, plantio, adubação, irrigação da horta e
colheita. Nessa etapa poderão ser trazidos profissionais com experiência nessa atividade
para melhor orientar os alunos quanto a maneiras mais eficientes e sustentáveis de realizar
as ações. Esses profissionais podem ser professores, pais ou familiares de alunos,
pesquisadores ou outros.
4° etapa – os alimentos colhidos poderão ser utilizados na merenda ou doados para a
comunidades escolar.
5° etapa – produção de um simples relatório feito pelos estudantes descrevendo suas
experiências com o projeto e o impacto gerado pelo mesmo em suas vidas.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliar a participação e empenho dos estudantes em cada etapa do projeto.
Autoavaliação.
Avaliar através do desenvolvimento da horta e dos alimentos produzidos.
Avaliação do relatório feito pelos estudantes.
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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