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Resumo
É direito de todos terem acesso à alimentação saudável e nutricionalmente adequada. 
Conseguir associar práticas que visam elencar esses aspectos constituem desafios para 
a sociedade atual, em se tratando de comunidades rurais, existe sempre prevalência de 
uma alimentação pouco balanceada. As hortas escolares permitem que os alunos traba-
lhem atividades interdisciplinares promovendo um melhor reconhecimento da importân-
cia dessas atividades pelos alunos, como também uma ampliação de seus conhecimentos 
sobre temas envolvendo alimentação saudável e práticas de produção desses alimentos. O 
presente trabalho consistiu em fortalecer as atividades desenvolvidas da implantação da 
horta escolar, através de atividades de promoção de alimentações saudáveis, trabalhando 
com os merendeiros e alunos da escola. Com essa atividade observou-se a importância da 
discussão desses temas, como também a carência dos envolvidos, resultando em melhoria 
de qualidade de vida com mudanças de hábitos.
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Abstract
It is the right of everyone to have access to healthy food and nutritionally adequate. Able to 
associate practices aimed to list these aspects pose challenges for today’s society, when it 
comes to rural communities, there is always a low prevalence of balanced diet. School gar-
dens allow students to work interdisciplinary activities promoting better recognition of 
the importance of these activities for students, as well as broadening their knowledge on 
issues involving healthy eating practices and production of these foods. The present work 
consisted in strengthening the activities of the establishment of school gardens through 
promotion of healthy activities feeds, working with and merendeiros school students. 
With this activity we observed the importance of discussing these issues, as well as the 
lack of those involved, resulting in improved quality of life with changes in habits.
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