
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS – ESCOLAS E D.E. OSASCO 

 

Nome da Escola: 

“Professor Orlando Geríbola” – Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor (a): 

Elton Vinícius Cornaglia   

 

Nome do Projeto / Ação / Evento:  

“Horta compartilhada” 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: 

“Horta compartilhada” 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:   

O currículo possibilita que nossos alunos possam protagonizar diferentes formas de 

aprender a aprender e de compartilhar “ideias” que possam transformar o meio em que 

vivem e convivem. É um dever da escola “olhar” para comunidade do seu entorno e ter 

ações/projetos que possam transformar seus espaços de aprendizagem. Tendo como 

referência o Currículo Oficial do Estado de São Paulo. 

 

Data de Realização: Início no mês de agosto (Projeto Permanente) 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): 

Alunos, funcionários da escola e comunidade escolar. 

 

 

Organização: 

Professora Coordenadora Vânia Cândida Santos Costa 

 

 

Quantidades de Participantes: 

Aproximadamente 40 participantes (alunos dos Anos Finais e do Ensino Médio).  

 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola  

A proposição de organização de um projeto é um processo que se inicia em sala de 

aula com os planos de aulas dos professores. Veja esse depoimento da Professora 

Coordenadora Pedagógica: "Outro dia mesmo estávamos pensando se seria 

possível colocar em prática o projeto horta em nossa escola. Foram vários nãos, a 

terra não é boa, o mato tem raiz muito profunda, aí pega muito sol, não temos 



verba, dá muito trabalho, não, não, nãos... mas aí encontrei pessoas como 

professora Elaine (a Iluminada) e seu marido, profª. Edna (doou as mudas), 

Cláudia Gomes (esposa do diretor Vinicius) que emprestou ferramentas, as 

meninas da cozinha que guardaram material pra adubar e hoje preparou pra nós 

uma deliciosa salada, Prof. Cida que incentivou os alunos a aguar a horta todas as 

manhãs, Eduardo (amigo da escola) que ajudou na preparação do canteiro e 

principalmente encontrei os protagonistas dessa realização que sem eles nada seria 

possível, nossos alunos. Obrigado a todos que sonharam o mesmo sonho que eu e 

que hoje se tornou realidade...É impossível citar nomes de todos alunos, citarei 

alguns que são pra mim a cara da escola Orlando Geríbola, uma escola ativa, que 

acontece, que faz a diferença! 

Nathan, Mayara, Rafael Bastos e família, Caio Magrini, e a todos os alunos dos 

oitavos anos que assumiram com a prof. Elaine todos os cuidados com nossa 

hortinha. 

 

A todos, minha eterna gratidão!" 

 

(Vânia Cândida Santos Costa) 

 

 

No decorrer do projeto, percebemos que as habilidades que envolvem a construção 

do conhecimento foram desenvolvidas. Foram trabalhadas também habilidades 

que envolvem a leitura e a escrita. 

Mensurar resultados é pouco provável que consigamos fazê-lo, porém trabalhamos 

com outras questões de suma importância ao contexto de nossa escola, tais como: 

valorização de nossos espaços, agora um espaço de aprendizagem; valorização de 

nossos alunos, autoestima; protagonismo; aprendizagem significativa e respeito ao 

nosso aluno, ao local e a comunidade onde convivem.    

 

 Parcerias Envolvidas: 

 

PCNP Lúcio Mauro Carnaúba (Divulgação). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Imagens e depoimento do PCNP Lúcio Mauro Carnaúba 

 

"É emocionante e gratificante ver que a escola que escolhi para ser minha sede esteja 

realizando sonhos, ou melhor, experimentando e realizando projetos. Sonhar é um 

direito de todos e transformar sonhos em realidade é uma oportunidade de permitir que 

muitos outros compartilhem de tudo de bom que está efetivamente acontecendo, é viver 

a experiência da descoberta. Precisamos desconstruir e reconstruir nossos modelos 

concebidos como único para que nossos alunos compreendam que a escola é um espaço 

de aprendizagem significativa e que existem diversas formas e maneiras de aprender".  

 

 
 



 
 

 

 

 


