
INSCRIÇÕES 

Período de 01 a 15/09/2016. 
Acessar o site: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa; 

clicar em “Formação Permanente”  
 

CERTIFICADOS E CARGA HORÁRIA 
Será emitido certificado de 28 horas, sendo 14 horas 
presenciais e 14 horas à distância, para o participante  

que obtiver 100% de aproveitamento 
 

PÚBLICO ALVO 
Professor de ciências, professor auxiliar do laboratório de 
ciências ou um representante de cada escola do ensino 
fundamental e um representante de cada unidade da 
educação infantil que atuam na RME de Florianópolis 

 
NÚMERO DE VAGAS 

Ofertadas 100 vagas, preenchidas por ordem de inscrição 
 

LOCAL 
Fundação Logosófica, Rua Deputado Antônio Edu Vieira,  

nº 150 - Pantanal – Florianópolis - SC 
 

INFORMAÇÕES 
Departamento de Eventos 

Fones: (48) 3212-0918 / 3212-0920 
Email: eventos@sme.pmf.sc.gov.br  

 
REALIZAÇÃO 

Gerência de Programas Suplementares 
Departamento de Alimentação Escolar 

 
PARCERIA 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Fundação e Colégio Logosófico de Florianópolis 

Diretoria de Ensino Fundamental 
 

 

  O Ambiente Horta como Espaço de 
  Aprendizagem no Contexto do Ensino 

 Fundamental e da Educação Infantil 
 

 

   
Projeto Educando com a Horta Escolar e a 

Gastronomia – PEHEG 
    Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 

 
19/09/16 e 17/10/2016 



 
JUSTIFICATIVA / OBJETIVO 

 
 

A simplicidade e a complexidade que envolve as 
representações sobre as relações com o ambiente 
natural e o construído, em parte, podem ser 
reproduzidas num sistema de fácil acesso na maioria 
das escolas, denominado HORTA ESCOLAR. 

Neste espaço é possível trabalhar questões 
pedagógicas de diferentes áreas do conhecimento, 
auxiliando no planejamento dos educadores.   

Esta formação tem como principal objetivo a 
potencialização / ampliação das ações na relação ensino 
e aprendizagem com o uso do espaço da horta escolar 
como um laboratório rico de possibilidades pedagógicas. 

 
          
FACILITADORES: Antônio Carlos Machado da Rosa¹   
                            Gleise Nunes Pires Giovanaz²  
           Klalter Bez Fontana Arndt³                          
 
1. Médico Veterinário/Professor do Depto de Zootecnia 
e Desenvolvimento Rural/Laboratório de Ensino Rural 
(LABENSRU)/CCA/UFSC 
2. Engª Agrônoma e pedagoga/Professora de Educação 
Ambiental/Colégio Logosófico de Florianópolis 
3. Pedagoga/Professora do curso de Pedagogia do 
Centro de Educação à Distância/CEAD/UDESC 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
 

 
 19/09/2016 – Matutino - 08h30mim às 11h45mim 

  - Identificação da percepção dos participantes sobre o tema horta 

  - Concepções sobre o ambiente horta 

  - Percepções de usos e costumes em relação a horta 

 

 19/09/2016 – Vespertino – 13h00mim às 16h45mim 

 - Práticas na horta e com a horta: trabalho em grupo 

 

 

 17/10/2016 – Matutino - 08h30mim às 11h45mim 

 - Apreciação crítica da prática das unidades educativas em relação 

   ao projeto de horta escolar e debate dirigido 

 

 17/10/2016 – Vespertino – 13h00mim às 16h45mim 

 - A inclusão do Projeto Horta Escolar no Planejamento Político 

   Pedagógico anual e plurianual da unidade educativa 

 

Lembramos que a participação do educador neste evento 
não deverá acarretar prejuízo no atendimento aos escolares 

Traga sua caneca para água e café 
O almoço, na forma de Buffet livre, será servido ao preço de R$ 14,00 

 


