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ALUNOS INICIAM COLHEITA 
DE HORTAS EM ITAPEVI

Estudantes de 10 escolas da rede municipal serão beneficiados pela ação da Prefeitura em 2018
A Prefeitura iniciou, na última quarta-feira 

(6), a primeira colheita do projeto Horta Es-
colar Conexão Alelo. As primeiras unidades 
escolares contempladas foram os Cemebs 
Cecília Belli (Jardim Portela), no dia 6 de ju-
nho, e Jornalista João Valério de Paula Neto 
(Amador Bueno), no dia 11 de junho. A ação 
é uma parceria da Prefeitura com a ONG Co-
nexão – Serviço de Integração Social e a em-
presa Alelo.

Até o final de 2018, 6,2 mil alunos de 10 
escolas municipais serão beneficiados pelo 
programa. Aproximadamente 12 mil mudas 
serão plantadas no período. Além disso, a ini-
ciativa tem como meta atingir 30 mil pessoas, 
incluindo pais e comunidade escolar. Em abril 
deste ano, a Prefeitura havia iniciado a mon-
tagem dos canteiros.

Nesta terça-feira (12), foi a vez de estudan-
tes do Cemeb Prof. Carlos Ramiro de Castro 
(Cohab II) realizarem a colheita.  A pequena 
Gabriela Santana Gomes, 4, ficou entusias-
mada. “A gente molha a plantinha todos os 
dias e agora corta ela pra poder colocar na 
bacia e comer”, disse. Além dela, outras 190 
crianças alunas da unidade foram envolvidas 
na ação. 

O objetivo é difundir práticas que refor-
cem e melhorem os hábitos alimentares por 
meio de ações educativas e interativas, que 
motivem as famílias a fazerem escolhas mais 
conscientes, bem como desenvolver práticas 
sustentáveis, criando oportunidades para 
que os alunos do ensino público se tornem 
protagonistas de hábitos alimentares saudá-
veis na escola e dentro de casa. 

Os estudantes estão aprendendo sobre há-
bitos alimentares saudáveis, com palestras, 
oficinas de reaproveitamento de alimentos e 
a criação de hortas ecológicas com utilização 

de materiais recicláveis. Aproximadamente 
600 alunos multiplicadores participam da 
ação, além de 30 voluntários diretos - entre 
professores, merendeiras e funcionários 
das escolas parceiras - e 15 agentes facili-
tadores. As colheitas acontecem das 9h às 
16h, após o primeiro plantio de mudas de 
alface e de escarola.

“As crianças aprenderam a como coletar 
a planta cultivada durante cerca de 45 dias 
de plantio, tirando as folhinhas amarela-
das e deixando-as como adubo no canteiro 
para o segundo plantio, que deve começar 
na última semana de junho. Em cada uni-
dade deixaremos a terra descansar por cer-

ca de quatro a cinco dias para voltarmos 
a plantar novas mudas: beterraba, acelga 
e temperos. Faremos a manutenção neste 
mês de julho, durante as férias escolares, 
até o retorno delas às aulas e aos cuidados 
com a horta”, explica a supervisora de cam-
po da ONG Conexão, Arlete Barreto. 

Umas das professoras do Pré-I do Ce-
meb Prof. Carlos Ramiro de Castro, onde foi 
realizada a colheita nesta terça-feira (12), 
Eliete Coutinho dos Santos, elogiou a par-
ceria e os aspectos pedagógicos da ação. 
“Vemos que o projeto sai da teoria aplicada 
em sala de aula e chega a sua prática efeti-
va, afirmou o docente.

Hortas escolares estimulam crianças a melhorarem hábitos alimentares
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Secretaria de Governo
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Justiça
JARI ITAPEVI

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES

Secretaria de Finanças
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
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Secretaria de Administração, Gestão e 
Tecnologia

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Câmara Municipal de Itapevi
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