
 

 

MINICURSO DO PEV 
TÍTULO:  

Minicurso : Horta Escolar Agroecológica 

Público-Alvo: 

Estudantes universitários e secundaristas, professores da Educação Básica, Ambientalistas. 

DATA:  

26 e 27 de Fevereiro de 2016 – das 8:00 às 12:00 horas 

CARGA HORÁRIA: 08 horas 

EMENTA: 

Agroecologia. Horta escolar. Importância da horta orgânica. Importância da reciclagem. Horta orgânica x 

diversidade biológica. Sistema orgânico x sistema convencional. Implantação, cuidados e manutenção de 

uma horta orgânica. Alternativas de controle de pragas, Patogêno e fertilização do solo para uma horta 

orgânica.  Como implantar uma horta orgânica, reaproveitando materiais que iriam poluir o meio 

ambiente. Práticas de reaproveitamento de materiais recicláveis na construção de uma horta escolar.  

OBJETIVOS: 

* Discutir a importância da horta orgânica, da agroecologia e da reciclagem. 

* Mostrar como implantar uma horta utilizando materiais reaproveitáveis. 

* Conhecer as alternativas de controles de pragas e doenças. 

* Mostrar os benefícios de uma horta orgânica em comparação com a convencional. 

* Desenvolver práticas de reaproveitamento de materiais recicláveis na construção de uma horta escolar. 

MÉTODOLOGIA: 

Exibição de pequeno vídeo. Palestras e debates sobre os temas. Indicação de leituras. Práticas de como 

reaproveitar materiais recicláveis para implantação de uma horta. Elaboração colaborativa de uma horta 

escolar. 
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