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RESUMO

O projeto Sementes Semeando Sementes consiste na implantação de uma horta na E. M. do Campo Grande, localizada na zona rural de Campanha, MG. Embora localizada na

zona rural, a unidade escolar não tinha esse espaço de aprendizagem. O projeto tem como objetivo a implantação de uma horta escolar, com a utilização de técnicas de cultura

orgânica,  proporcionar possibilidades para o desenvolvimento de ações pedagógicas, explorar a multiplicidade das formas de aprender. Justifica-se este projeto por ser a horta

um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas, onde todos tem oportunidade de aprender e interagir com e na  natureza. Proporciona abordagem interdisciplinar,

envolvendo os conteúdos de ensino: linguagem oral e escrita, raciocínio matemático e geométrico, ciências, identidade, pertencimento e autonomia em sustentabilidade,

fortalecendo a admiração e o respeito com a natureza, sendo de grande importância o acompanhamento de cada etapa do processo de crescimento das hortaliças e legumes,

desde a de semeadura, adubação, cuidados e colheita. Toda a comunidade escolar participa: alunos, familiares e professores, além de contribuírem com o adubo orgânico e

sementes, participam do processo de plantio, cuidados e colheita tornando a atividade integradora e prazerosa.

Os produtos oriundos da horta escolar serão utilizados na complementação da merenda servida diariamente a 60 alunos, incrementando seu potencial de alimentação saudável,

e o excedente será distribuído aos alunos, para consumo com suas famílias, melhorando a qualidade da alimentação da comunidade. 

Foram realizadas as seguintes etapas: preparação do canteiro, preparação e arrecadação do adubo orgânico, arrecadação de cerca e mourão de eucalipto, construção da cerca

e plantio de mudas. 

A horta, integrada ao dia a dia da escola, é fonte de observação e pesquisa convidando à reflexão diária sobre a importância do aproveitamento da natureza e seus recursos,

numa escola que atende uma comunidade rural.
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