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RESUMO: A horta inserida no ambiente escolar é um laboratório vivo que possibilita a realização de
diversas atividades educativas. Essa prática, aliada aos conceitos da “agricultura agroecológica”, mostra aos
alunos que é possível produzir alimentos livres de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. Com o objetivo de
utilizar a horta como instrumento do processo de ensino-aprendizagem, uma horta de base agroecológica foi
implantada na Escola Estadual Professor Orlando de Lima Faria, localizada no Município de Muriaé, Minas
Gerais. Dentre as diversas atividades realizadas na horta da escola, destaca-se o plantio de morangos, cujo
objetivo é disseminar seu cultivo entre os alunos e a comunidade escolar e desenvolver alternativas
agroecológicas de produção. As atividades foram desenvolvidas por alunos do ensino médio (1º ao 3º ano)
participantes do grêmio estudantil, alunos voluntários, professores, funcionários da escola e membros da
comunidade. Para realizar o plantio do morango corretamente, os alunos do projeto participaram de uma
oficina ministrada por uma professora do campo e agricultora com experiência no cultivo sustentável desse
fruto. Nesta oficina, foram ensinadas técnicas de plantio do morango e práticas naturais que podem ser
utilizadas para auxiliar seu desenvolvimento. Dentre as alternativas apresentadas, destaca-se um adubo
orgânico natural que contém micro e macronutrientes de forma balanceada, o Bokashi. Após a oficina, os
alunos realizaram o plantio de mudas de morango em canteiro com lona e utilizaram o Bokashi para fornecer
nutrientes às plantas. Quantos aos resultados, os morangos plantados estão se desenvolvendo. Observou-se
na escola Professor Orlando de Lima Faria a criação de um espaço onde comunidade escolar e alunos são
estimulados a produzir alimentos livre de agrotóxicos e a aprender, na prática, os conteúdos ensinados em
sala de aula.
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