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Abstract: This article seeks to analyze the actions proposed by the teachers of the 

Municipal School of Basic Education – EMEFCaminhos do Aprender to promote 

the interaction between technological tools and activities in the hortaschool. From 

this approach, we reflect on the reality and the dreams and challenges of the project 

Educating with Horta and Gastronomy developed by EMEF Caminhos do Aprender, 

arising Project One Laptop per Child - OLPC (Projeto Um ComputadorporAluno – 

PROUCA) with the purpose of develop meaningful learning through innovative 

technology tools. The results point to a greater involvement of children and teachers 

in activities, collaborative authoring from the creation of the horta blog, the need to 

continuous training of teachers in online mode (platform Edmodo) and a greater 

appropriation of technological tools. 

Resumo: Este artigo procura analisar as ações propostas pelos professores da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental – E.M.E.F, Caminhos do Aprender para 

promover a interação entre as ferramentas tecnológicas e atividades desenvolvidas 

na horta escolar. A partir deste enfoque, refletimos sobre a realidade, os sonhos e 

desafios do projeto Educando com a Horta e a Gastronomiadesenvolvido pela 

E.M.E.F. Caminhos do Aprender, decorrente do Projeto Um Computador por Aluno 

- PROUCA com intuito de desenvolver aprendizagens significativas através de 

ferramentas tecnológicas inovadoras. Os resultados apontam para um maior 

envolvimento de crianças e professores nas atividades, autoria colaborativa a partir 

da criação do blog da horta, a necessidade de uma formação continuada de 

professores na modalidade on-line (plataforma Edmodo) e uma apropriação maior 

das ferramentas tecnológicas. 

 

http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Brazil


Introdução 

O crescente desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs 

tem possibilitado o acesso as novas tecnologias em diferentes contextos sociais, acarretando 

profundas mudanças no meio ambiente, nas relações e no modo de vida da sociedade. Novos 

desafios são propostos a cada momento e neste contexto a escola deve estar preparada para 

atender a demanda, contrapondo-se ao modelo tradicional de ensino. 

Nesse cenário de profundas transformações, é necessário buscar espaços alternativos de 

divulgação de conhecimento, para compartilhar os avanços tecnológicos que repercutem de 

forma significativa nas ações que se desenvolvem nos ambientes escolares de aprendizagem. 

Dados e informações isolados já não são maissuficientes. É preciso gerar conhecimentos em 

um contexto para que adquiram sentido e tragam mais qualidade de vida para as pessoas.Pois, 

como escreveu Claude Bastien (1992), a evolução cognitiva não caminha para a instalação de 

conhecimentos cada vez mais abstratos, mas, ao invés, para a sua contextualização. [...] A 

contextualização é uma condição essencial à eficácia (do funcionamento cognitivo). 

A educação escolar é procedente de um ensino caracterizado pela compartimentalização do 

saber. Sofremos com os resquícios dessa descontextualização, que por vezes não atende às 

necessidades do conhecimento epistemológico e nem prepara para lidar com situações 

decorrentes das exigências do mercado de trabalho. A organização curricular das disciplinas 

coloca-as como realidades estanques, sem interconexão alguma, dificultando para os alunos a 

compreensão do conhecimento como um todo integrado que lhes permita uma percepção 

totalizante da realidade. 

Uma das tentativas de superação desta fragmentação tem sido a proposta de se pensar uma 

educação interdisciplinar, isto é, uma forma de se organizar os currículos escolares de modo a 

possibilitar uma integração entre as disciplinas, permitindo a construção daquela compreensão 

mais abrangente do saber historicamente produzido pela humanidade. 

As propostas interdisciplinares, porém, têm apresentado limites muito estreitos, pois esbarram 

em problemas básicos como, por exemplo, a formação estanque dos próprios professores, que 

precisam vencer barreiras conceituais para compreender a relação de sua própria 

especialidade com as demais áreas do saber; como também um autoconhecimento e checar 

suas limitações conceituais. 

A conexão do conhecimento surge pela complexidade dos problemas atuais, pelo avanço da 

tecnologia e, também, pela necessidade de levar em conta o maior número possível de 



perspectivas ou pontos de vista destes problemas que permeiam a nossa sociedade. Apostar na 

interdisciplinaridade significa defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, 

solidária, democrática e crítica. 

Sendo o ser humano um “buscador” de conhecer o mundo, produz tecnologias de 

conhecimento, isto é, aparatos, mecanismos, que permitam que examine os aspectos da 

realidade que deseje transformar em objeto de estudo. Sem tais tecnologias, não seria possível 

a criação de novos conhecimentos ou, pelo menos, seu desenvolvimento dar-se-ia de forma 

muito mais lenta. Tais tecnologias são produzidas historicamente, de acordo com as 

possibilidades e problemas. 

Edgar Morin (1995) um dos pensadores de vanguarda, escritor e intelectual contemporâneo, 

afirma em seu discurso que “é preciso assumir a complexidade da realidade” e  toda essa 

engrenagem social, por ele citada como “Lógica da complexidade”: 

A complexidade é um tecido (complexus: o que é tecido em conjunto) 

de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados: apresenta 

o paradoxo do uno e do múltiplo. Ao observar mais atentamente, a 
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos que constituem o nosso 

mundo dos fenômenos. (MORIN, 1995) 

Para tanto a interdisciplinaridade, proposta que contextualiza a realidade, é um objetivo que 

não se alcança por completo e por isso deve ser permanentemente buscado. As diferentes 

maneiras de integrar-se as vertiginosas mudanças da contemporaneidade é aproveitar os 

recursos e ferramentas tecnológicas disponíveis. Tecnologias essas denominadas tecnologias 

da inteligência ou intelectuais. 

Pierre Lévy (1999), coloca a questão das tecnologias da inteligência ou intelectuais de forma 

bastante clara: 

As tecnologias intelectuais desempenham um papel fundamental nos 

processos cognitivos, mesmo nos mais cotidianos; para perceber isto, 
basta pensar no lugar ocupado pela escrita nas sociedades 

desenvolvidas contemporâneas. Estas tecnologias estruturam 

profundamente nosso uso das faculdades de percepção, de 

manipulação e de imaginação. Por exemplo: nossa percepção da 
cidade onde vivemos muda dependendo se costumamos ou não 

consultar seus mapas. Muitas vezes, os métodos para resolver certos 



problemas são incorporados nos sistemas de representações que a 

cultura nos oferece, como é o caso, por exemplo, na notação 

matemática e nos mapas geográficos.(LÉVY, 1999) 

Num momento em que a Educação se volta a interdisciplinaridade e a conectividade entre os 

conteúdos trabalhados, seria possível usufruir das tecnologias para um trabalho voltado a 

simplicidade da produção de uma horta escolar? Como motivar alunos e professores para uma 

estratégia criativa e inovadora onde as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s 

seja concebidas no projeto da horta escolar como ferramentas de promoção do saber 

contextualizado e, ao mesmo tempo, interligado? É possível associar tecnologia à horta 

escolar, percebendo ambas dimensões como elementos facilitadores do currículo escolar? 

Um pouco de nossa história: a Escola “Caminhos do Aprender” 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental “Caminhos do Aprender”, única da rede 

municipal do Município de Fagundes Varela atende, atualmente duzentos e vinte alunos desde 

a Educação Infantil (creche e pré-escola) até o quinto ano do Ensino Fundamental e conta 

com uma equipe formado por dezenove professores, diretor, vice-diretor e orientadora 

pedagógica, além de uma equipe multiprofissional de apoio (psicopedagógico, psicológico e 

nutricional).  

Os princípios que embasam este ambiente educacional estão relacionados com a construção e 

desenvolvimento de projetos que objetivam proporcionar ao educando condições favoráveis 

para desenvolver suas potencialidades, tornando-o dessa maneira, um ser criativo, crítico, 

transformador e capaz de exercer a cidadania. 

Em vista destes aspectos que norteiam o processo pedagógico, a escola busca meios para 

manter permanentemente ativa a filosofia do educandário: “Prazer em ensinar, prazer em 

aprender”. Uma busca de alternativas que resultasse em mudanças nos processos 

metodológicos, com utilização de estratégias didáticas, recursos tecnológicos e inovações no 

modo de fazer educação. Neste contexto, o papel da escola se amplia: além de mediar e 

aproximar conhecimentos deve considerar os alunos nos seus contextos sociais, ambientais e 

culturais, oferecendo condições para que ocorram as aprendizagens através do lúdico, 

brincadeiras orientadas ou livres, do acesso à tecnologia e da exploração da curiosidade, e 

garantindo desta maneira, a ampliação das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, 

estéticas, éticas, sociais e intelectuais. 



Mas a efetivação de uma proposta de descobertas e inovações no cotidiano escolar na escola 

envolve mais do que questões metodológicas, passa por questões diretamente relacionadas aos 

referenciais epistemológicos adotados pelo professor, ou seja, as suas crenças, seus conceitos, 

seus pressupostos e tudo aquilo que ele acredita que neste processo também constituem 

variáveis importantes. Daí a necessidade da formação continuada e do engajamento dos 

sujeitos que fazem acontecer à educação com as propostas da escola face aos avanços e 

mudanças que ocorrem na sociedade contemporânea. Simultaneamente o Projeto Horta 

Escolar a escola vem utilizando o Programa Um Computador Por Aluno – PROUCA como 

forma de qualificar as propostas metodológicas a partir das vivências e projetos desenvolvidos 

pela escola como um todo.  

Nesta perspectiva, Formiga (2009), afirma que, “a aquisição do conhecimento por meio de 

uma aprendizagem de conteúdos significativos tem relação determinante com o processo 

cognitivo de exercitar a imaginação, a memória, a criatividade e a capacidade de transferência 

para aplicar os conhecimentos na vida profissional e no mundo”.Assim, é provável que estes 

professores levem esta experiência de comunicação online para suas vidas profissionais e 

possam exercitar a criatividade para o uso das TIC’s, desenvolvendo experiências educativas 

inovadoras e interdisciplinares, contribuindo, assim, para a efetivação de uma aprendizagem 

significativa. 

Projeto Horta Escolar 

O Projeto Horta Escolar tem por objetivo à saúde da população de modo que as 

pessoas adquiram maior qualidade de vida, através da promoção de hábitos saudáveis não só 

nas criançasque frequentam a escola mas,também,de modo que as famílias e a comunidade 

possam se inteirar e se beneficiar dessa proposta. 

A Organização Mundial da Saúde (1997) define que uma das melhores formas de promover a 

saúde é através daescola. Isso porque, a escola é um espaço social onde muitas pessoas 

convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores passam a maior parte 

de seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas de educação e saúde podem ter a 

maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência. Nesse sentido, os 

professores e todosos demais profissionais tornam-se exemplos positivos para os alunos, suas 

famílias e para a comunidade na qual estão inseridos. Do conjunto de temas que podem 

compor esse ambiente promotor, a alimentação tem papel de destaque, pois permite que a 

criança traga as suas experiências particulares e exercite uma experiência concreta. Além 



disso, a alimentação é essencial para o bom desenvolvimento das crianças; dessa forma o 

estímulo da alimentação saudável proporciona um excelente desenvolvimento físico e mental. 

Neste contexto a horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além 

disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, proporciona 

uma grande variedade de alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, permite que toda a 

comunidade tenha acesso a essa variedade de alimentos por doação ou compra e também se 

envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, o consumo 

de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde. Há várias 

atividades que podem ser utilizadas na escola com o auxílio de uma horta onde o professor 

relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática o princípio da interdisciplinaridade com os 

seus colegas e alunos. 

A E.M.E.F Caminhos do Aprender busca na interdisciplinariedade, trabalho em conjunto e 

aplicabilidade das ferramentas disponíveis para o fortalecimento de uma metodologia eficaz 

que objetiva a aprendizagem significativa. 

Qual aluno não se motiva a buscar conhecimento percebendo que as pesquisas realizadas em 

rede se materializam diante dos olhos em canteiros de uma horta, além de poder controlar 

pragas sem o uso de agrotóxicos?  As crianças são levadas a perceber que para um trabalho 

coletivo, de responsabilidade de todos através do blog da Horta, em que todos os colegas têm 

acesso para monitorar as atividades realizadas. Atividades assim fazem com que as TIC’s 

deem suporte a uma proposta que visa além de resgatar hábitos culturais deixados pelos 

descendentes, agregar responsabilidade com o ambiente, autoria e autonomia de todo um 

coletivo sobre um espaço produtivo, provando que é possível pensar a escola e o currículo 

escolar com  os olhos no mundo. 

Assim numa proposta inovadorado currículo escolar a E.M.E.F Caminhos do Aprender 

desenvolve o projeto “Horta Escolar” com o intuito de promover melhorias na saúde e na 

educação ambiental em benefício dos habitantes de hoje e das gerações futuras. Estimulando a 

formação de uma consciência coletiva, voltada a obtenção de alimentos saudáveis, à 

preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade das atividades produtivas que gerem 

bem estar às pessoas. 

Neste mesmo contexto em que aparecem as novas TICs, trazendo novos desafios pedagógicos 

para a Escola Caminhos do Aprender. Os educadores buscaram gerenciar vários espaços e a 

integrá-los de forma aberta, equilibrada e inovadora. Estas transformações que estão 



ocorrendo exigem uma nova postura da escola, que preocupada em formar pessoas ativas, 

capazes de viver no mundo da imagem e da informação e da sustentabilidade, dá suporte de 

formação continuada aos professores, que por sua vez estimulam as crianças a construir seus 

próprios conhecimentos, utilizando as TICs como forma de desenvolvimento crítico e da 

capacidade de raciocinar.  

Uso da tecnologia em favor das aprendizagens significativas 

 Com o intuito de promover a integração das tecnologias no cultivo de uma horta, parte 

da ideia de Michel Young (2000) quando se reporta ao currículo escolar, entendido como um 

“conjunto de portas de entrada para o mundo adulto” ressalta a importância de cada 

conhecimento oferecido ao educando até a sua vida adulta. Os conhecimentos, se processados 

de forma positiva, farão daquele educando um cidadão preparado para conviver com as 

exigências sociais que se apresentam no mundo moderno, estando preparado para ler e 

interpretar os conteúdos escolares e a convivência social e, o mais importante, deverá saber 

transformar saberes em ação.A integração dos conteúdos e sua aplicabilidade no dia adia é 

que fará com que se desenvolva um olhar crítico e criativo para atuar na sociedade atual, 

adicionando a sua vivência, os saberes adquiridos no contexto escolar para conduzir, com 

responsabilidade, a vida pessoal, profissional e emocional. 

A Escola Caminhos do Aprender vê a educação como um processo permanente, pelo qual o 

homem se autoconstrói, se aperfeiçoa, e se realiza como pessoa, exercendo a cidadania e o 

conhecimento como algo que se constrói e reconstrói permanentemente, através da ação 

individual e coletiva do próprio sujeito.  

Dessa forma, é evidente a preocupação com a formação, bem-estar dos professores e com 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Na vivência da contemporaneidade, é 

indispensável que haja professores competentes para responder à demanda e diversidade dos 

alunos que frequentam a escola, para possibilitar ações para o aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a viver em conjunto e aprender a ser, ou seja, cumprir com os pilares da 

educação, definido por Dellors (2000). Para isso, necessitam do constante apoio dos gestores 

das escolas, do apoio pedagógico, psicológico e social. 

Nesses paradigmas, e diante dos conceitos e princípios defendidos, eis que surge o Programa 

Um Computador Por Aluno - PROUCA, uma iniciativa do governo federal, com objetivo 

promover a inclusão digital pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino-

aprendizagem de alunos e professores das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização 

de computadores portáteis denominados laptops educacionais. 



De acordo com o Ministério da Educação, os equipamentos poderem ser utilizados tanto nos 

espaços escolares (sala de aula, pátio, laboratório, etc.), por estudantes e professores, de 

acordo com regras a serem estabelecidas, como em suas residências, iniciando, assim, um 

processo de inclusão digital de famílias e da comunidade em geral. 

Em documento da UNESCO sobre Padrões de competências em TICs para professores, 

percebe-se o movimento para a adesão de uma metodologia que traz rumores inovadores. Para 

viver, aprender e trabalhar bem em uma sociedade cada vez mais complexa, rica em 

informação e baseada em conhecimento, os alunos e professores devem se apropriar da 

tecnologia de forma efetiva.  

Os professores na ativa, precisam adquirir competências que lhes 

permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de aprendizagem 

com apoio da tecnologia. (...) Os professores precisam estar 

preparados para ofertar autonomia a seus alunos com as vantagens que 
a tecnologia pode trazer (UNESCO, 2009). 

É importante compreender que a inserção de laptops educacionais na sala de aula, não 

significa apenas a introdução de equipamentos tecnológicos, mas uma mudança de 

paradigmas que envolve a discussão do projeto educacional da escola, a aprendizagem no 

fazer do professor, a apropriação das novas tecnologias, a adequação dos espaços escolares, o 

planejamento que requer interatividade e flexibilidade, além do apoio da gestão da escola e da 

Secretaria Municipal de Educação. 

O Programa Um Computador por Aluno, que disponibiliza os laptops para serem utilizados 

pelos alunos no cotidiano escolar, preconiza a interação e o desafio de conectividade a uma 

sociedade além da escola, pois se cria a possibilidade de receber e enviar informações em 

segundos e desenvolver capacidades cognitivas. Além disso, propõe a inclusão da escola na 

cultura digital. 

Assim, com o propósito de articulação neste novo movimento e a busca de alternativas e 

ferramentas que possam desmistificar a apatia das práticas escolares, o PROUCA foi adotado 

pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Aprender, com o consentimento 

e aceitação de todo o corpo docente. A intenção dessa parceria é promover, a priori, 

momentos de formação e conscientização da nova dinâmica que envolveo conceito e o 

trabalho em “rede”, não só virtualmente, mas “rede” de cooperação entre professores e 

alunos. 



 

Figura 1.Plano de ação do PROUCA 

 

Tendo em vista que o plano de ação do PROUCA (conforme Figura 1) que inclui além da 

dotação de uma infraestrutura tecnológica, pesquisa, avaliação e formação docente, surgiu à 

preocupação com a formação dos professores para orientá-los na elaboração de práticas 

inovadoras e na apropriação dos recursos tecnológicos no cotidiano escolar, de modo a 

promover formas de apropriação dos recursos tecnológicos provenientes do PROUCA nos 

processos desenvolvidos pela escola de forma crítica e criativa, promover competências 

básicas para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares na escola nos quais os 

computadores do PROUCA sejam concebidos como parte integrante dos recursos disponíveis 

às atividades didático-pedagógicas, tanto para a disseminação de informações quanto para a 

construção de novos conhecimentos, estimular a autoria e a apropriação por parte dos 

professores dos diversos recursos e ferramentas disponíveis nos computadores do PROUCA e 

na internet, promovendo a sua capacitação para este fim. 

Durante todo o período de implementação do projeto Horta Escolar foram criadas algumas 

possibilidades tecnológicas como blog da Horta e a formação dos professores envolvidos 

através da plataforma Edmodo
1
 que auxiliaram, enquanto recurso didático pedagógico, tanto 

                                                             
1 Plataforma disponibilizada gratuitamente na internet e possibilita um ambiente virtual de comunicação. É 

uma ferramenta de produtividade escolar que permitem que professores e estudantes troquem ideias e 

informações. 



professores quanto alunos na construção de aprendizagens significativas que, em razão da 

plataforma tecnológica e da natureza do projeto, foram além do contexto da escola.  

Conclusão 

A participação de professores e alunos na construção do processo de aprendizagem 

significativa e contextualizada é primordial. 

Os resultados alcançados nos instigam a elaborar e implantar um movimento permanente 

onde as TIC’s possam estabelecer conexões no sentido mais amplo com a aprendizagem 

significativa. A experiência da Escola Caminhos do Aprender nos mostra que é preciso se 

desafiar para uma nova proposta curricular aberta a autoria coletiva e colaborativa, 

contextualizada e que se aproxime do mundo no qual as crianças estão inseridas 

proporcionando uma aprendizagem mais significativa para todos.  

A horta escolar foi à antecessora dos projetos que foram sendo elaborados e construídos na 

caminhada da escola, prosseguida pela implantação do Prouca, o qual fomentou o uso das 

tecnologias digitais e virtuais para o aprimoramento das habilidades e competências dos 

professores e alunos e para não deixar que esses projetos permanecessem isolados. A proposta 

de formação de professores qualificou a condução e desenvolvimento dos trabalhos propostos, 

aliando e aproximando as atividades sobre meio ambiente e sustentabilidade inseridos na 

horta, com a pesquisa e conectividade pertencentes a área tecnológica.  

Os novos conceitos foram introduzidos a partir dos conhecimentos prévios dos alunos. O 

entusiasmo dos alunos e professores foi notável quando utilizaram ferramentas tecnológicas 

para dar subsídios aos conteúdos e práticas com a horta e principalmente as possibilidades de 

ampliar as ações com a pesquisa na internet e efetivar os registros para a comunidade escolar 

através do blog. 

Assim, no Projeto Horta Escolar, desde a pesquisa, o preparo do solo, a organização dos 

canteiros, a seleção das sementes, o plantio e todos os cuidados com as verduras a até a sua 

colheita, as tecnologias de informações e comunicações foram utilizadas  fortemente no 

processo de ensino e de aprendizagem resultando no desenvolvimento de novos e relevantes 

conceitos para todos os envolvidos. 

O cuidado com o meio ambiente, a contribuição da horta para a merenda escolar, o uso de 

ferramentas agrícolas, serviram de laboratório ao ar livre para crianças e professores 

registrarem o desenvolvimento das atividades, o armazenamos dados no laptops e análise nas 

telas do computador, através de imagens, e da criação blog da Horta que possibilita oferecer a 



todos uma experiência no currículo escolar que atende às demandas sociais ao mesmo tempo 

em que reforça uma proposta interdisciplinar de trabalho envolvendo o coletivo da escola. 

Esse trabalho não traz resultado completo pois ainda está em desenvolvimento pela proposta 

pedagógica da escola e o planejamento que prioriza a continuidade dos projetos. Os resultados 

obtidos encaminham-se para novas indagações, porém com a convicção que a escolha dessa 

proposta está conectada com as reais necessidades da escola. 
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