
 

 

 

 
Estudantes do Farroupilha e da EMEF Judith Macedo de Araújo criam 
horta comunitária 
A “Horta Viva” será entregue à comunidade do Morro da Cruz no sábado, 19 de novembro 
 

 
Um grupo de estudantes do Ensino Médio do Colégio Farroupilha e do Ensino Fundamental 

– Anos Finais da EMEF Judith Macedo de Araújo se uniu para transformar um terreno 

baldio, da escola localizada no Morro da Cruz, em uma horta, com espaço de convívio e lazer. 
A Horta Viva, como foi batizada, será entregue à comunidade às 10h deste sábado, 

19 de novembro. 
 

A iniciativa partiu dos estudantes do Farroupilha, após, em uma aula de geografia sobre 

urbanização, serem desafiados a propor uma solução para algum problema urbano. “A 
proposta do grupo foi criar uma horta comunitária em algum lugar que estava abandonado e 

podia ser foco para proliferação de doenças como a Dengue, a Zika e a Chikungunya.”, explica o 
professor da disciplina, Victor Nedel. 

 
Para por a horta em prática, os alunos trabalharam duro. Em um primeiro momento, 

arrecadaram pallets e garrafas pet, usados no projeto. Depois, aprenderam a transformar 

esses materiais em móveis, espaços para plantio e vasos. Ajudaram a pintar um muro, 
que foi grafitado, colorindo e deixando o espaço mais bonito. Fizeram placas de sinalização para 

a horta. E, por fim, plantaram as mudas de temperos e hortaliças, que serão usadas na cozinha 
da escola municipal e em um projeto de alimentação saudável. 

 

Tudo ficou pronto em duas tardes e a atividade foi gratificante para os estudantes das duas 
escolas. “Foi muito legal essa experiência de conhecer pessoas da mesma idade que a 

nossa, aprender e construir a horta junto com elas”, conta a estudante da 2ª série do 
Ensino Médio do Colégio Farroupilha, Gabriela Soares. “A gente aprendeu um monte de 

coisas, conheceu bastante gente nova e deixou o colégio mais colorido”, afirma a 

estudante do 8º ano da EMEF Judith Macedo de Araújo, Ana Alves.  
 

A Horta Viva dará apoio ainda às atividades pedagógicas, explica a professora de Ciências 
da EMEF Judith Macedo de Araújo, Fabíola Oliveira: “A gente está bem feliz com essa parceria, 

pois sem ela a gente não teria pés para fazer um projeto desse tamanho. A horta vai nos ajudar 
com as atividades dos nossos projetos de educação ambiental e de alimentação saudável, além 

de ampliar o espaço de lazer dos nossos alunos”. 

 
Para sair do papel, a Horta Viva integrou o movimento #daescolapravida, realizado pelo 

Farroupilha em parceria com o coletivo urbano Shoot the Shit, e contou com o apoio da 
Gringa – hortas e sustentabilidade, da Viação Ouro e Prata, da Faísca Design Júnior, da 

Leroy Merlin e da PaxArt. 
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