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Pautou-se pela busca constante de multiplicar informações e práticas que buscassem 

reforçar e melhorar os hábitos alimentares por meio de ações educativas, buscando 

estimular as famílias a criarem hortas caseiras em pequenos espaços e a fazerem escolhas 

mais conscientes na hora de comprar os alimentos diários, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas alcançadas. 

INTRODUÇÃO

O  Projeto Horta Escolar versão 2017 aconteceu nas escolas parceiras de pública de ensino, 

alcançando aproximadamente 139.910 pessoas  entre alunos professores, merendeiras, 

funcionários das escolas, equipe técnica, pais e comunidade em geral.

Projeto Horta Escolar



OBJETIVOS

Promover comportamentos 

que reforcem a prática 

de hábitos alimentares 

 saudáveisEmpoderar o s estudantes 

e familiares 

para que se tornem porotagonista 

 na busca de uma alimentação 

  saudável visando melhorar sua 

 qualidade 

 de vida

Sensibilizar estudantes 

por meios de ações educativas, 

 interativas ea implementação 

 de uma horta na escola.



Vivemos um tempo marcado por constantes mudanças, ligado aos excessos em todas as 

áreas da vida. Nesse cenário a desatenção com o manejo dos alimentos traz drásticas 

conseqüências para o meio ambiente e uma alimentação inadequada interfere no 

desenvolvimento pessoas. 

Ter uma alimentação saudável traz benefícios para a saúde e melhora a qualidade de vida, 

e este aprendizado pode e deve ser feito em qualquer lugar. Porém a escola é um lugar 

privilegiado, por ser um eixo gerador de mudanças, sendo assim a nossa escolha para 

implantação do Projeto Horta Escolar. 

A escola em parceria com as famílias, empresas e a comunidade tem papel decisivo na 

promoção de bons hábitos alimentares, especialmente porque as crianças e adolescentes 

se espelham nos adultos, o que torna de suma importância o exemplo de pais e 

educadores. 

JUSTIFICATIVA





Capacitação dos
facilitadores

Inauguração 
 e visita das  

escolas 
do viveiro

Café com 
 parceiros

Feedback   
das escolas 

novas

Entrega 

 de 

 cartilhas 

 

 
Apresentação 
do projeto nas 
escolas novas

Montagem da horta 
 na Diretoria de  

ensino 
de Carapicuíba 

Plantios e  
colheitas

 
Oficinas  
temáticas

Ações com  
voluntários 

 

Participação  
no 72 Congresso de

cardiologia 
 

PRINCIPAIS 
ATIVIDADES
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17

ENVOLVIMENTO 
DOS ATORES

Clareza do projeto  

junto

a  coordenação 

 e professores

Alinhamento com o 

cúrriculo escolar.

Idéias para integrar o 

conteúdo da horta 

nas disciplinas dos 

professores.

Boa e rápida

comunicação com 

o Conexão.

Quatro itens foram citados como essenciais para o envolvimento
da equipe escolar no projeto: 



PRODUÇÃO E 
MULTIPLICAÇÃO DE 
CONHECIMENTO

Capacidade de 

multiplicação dos 

aprendizados pelo 

 estudante 

multiplicador.

Capacidade de 

inserção do projeto 

 no ambiente 

 familiar.

Inclusão dos 

aprendizados 

da alimentação 

saudável na 

 merenda.

Nível de 

conhecimento 

 e de valorização dos 

estudantes, professores, 

familiares sobre 

 o projeto.



NOSSOS RESULTADOS EM 
NÚMEROS

O Projeto Horta Escolar  atingiu 

+139.910 pessoas direta e 

indiretamente

+de 35.600 crianças e adolescentes 
atendidas nas escolas

+ de 25 escolas parceiras + de 2.560 alunos multiplicadores 
capacitados 

+ de 70.500 pessoas  

atingidas indiretamente
+ de 31.250 familiares e 
equipes escolares

4 workshops para diretores,  

coordenadores e facilitadores
40 Palestras educativas

+ de 320 oficinas de 
alimentação saudável

8.000 cartilhas distribuídas

7 ações com voluntários 113 canteiros plantados

54.240 mudas plantadas 4 colheitas realizadas 

+ 49.000 verduras e 
 hortaliças colhidas



A cada ano, o projeto vem se firmando como mais uma ferramenta do processo de 

aprendizagem à medida que os professores se apropriam do seu aspecto pedagógico 

 como complementação do currículo escolar. A aprendizagem se dá na teoria (oficinas, 

palestras e capacitações) e na prática explorativa de novas vivências (atividades na horta). 

Segundo relato de algumas escolas parceiras é perceptível o aumento do consumo de 

verduras e legumes na merenda escolar. 

Em relação ás famílias, os indicadores do aumento do consumo desses alimentos são 

positivos, algumas até já constroem hortas em pequenos espaços, mas os hábitos enraizados 

são difíceis de mudar. 

O viveiro de mudas, se tornou peça importante no desenvolvimento das ações pois além de 

contribuir com a redução de perdas de mudas no processo de plantio e colheita, serviu 

também como espaço de visitação e observação do desenvolvimento das sementes, assim 

os alunos passam pelo ciclo completo da alimentação (observação do nascimento da muda, 

prepara a terra, planta, manutenção, colheita, higienização e degustação). 

Outro ponto importante foi à participação do Voluntariado Corporativo – Alelo em Ação, que 

doaram parte de seu tempo para o desenvolvimento de algumas ações dentro das escolas 

parceiras. 

Outro ponto de destaque foi o papel dos “facilitadores”, que além de exercer a influência 

positiva entre os estudantes, foi peça fundamental em manter o projeto vivo dentro das 

escolas, garantindo o envolvimento dos públicos e o elo com o Conexão. 

No geral o projeto, interferiu no comportamento dos alunos, deixando –os mais tranqüilos, 

participativos e responsáveis, interferindo na mudança dos hábitos alimentares principalmente 

dos estudantes multiplicadores. Com base nesses pontos, dentro da concepção de totalidade 

ousamos afirmar que o projeto vem cumprindo os objetivos que se propôs, ou seja, iniciar o 

processo de mudança nos hábitos alimentares de seus públicos e deixar um legado para cada 

unidade escolar parceira e semeando entre seu publico alvo o desejo de assumir sua função 

como  sujeito ativo numa sociedade em constante evolução. 

CONSIDERAÇÕES 



DEPOIMENTOS

“O Projeto Horta Escolar é um projeto 

desenvolvido em parceria com a 

Ong conexão. Após reuniões ficou acertado que 

nós levaríamos para essas comunidades, 

especialmente no entorno de Carapicuíba e 

agora mais recentemente Barueri, o tema 

alimentação saudável para orientar crianças e 

adolescentes a se alimentarem melhor, a 

fazerem 

melhores escolhas em casa e também dentro 

da escola.“ 

 

Rogério Freitas 

Coordenador de Marketing 

É um grande orgulho participar de um projeto 

tão bonito como este. Não apenas pela 

interação com as crianças e jovens que 

participam do projeto, mas principalmente pelo 

impacto causado na comunidade. É inspirador 

ver o entusiasmo com que os alunos se 

envolvem nas atividades, ensinando a nós e às 

suas famílias como cultivar as verduras e 

hortaliças. Como diria umas das alunas do 

projeto: "Eu amo participar, eu amo..." 

 

Fernando Gil 

Consultor Interno de Gente e Gestão 

Foi maravilhoso participar desse projeto.  As crianças 

adoraram e muitas delas modificaram suas 

alimentações. Outras fizeram sua pequena Horta em 

sua casa! 

Colaboradora do Projeto 



NOSSA MARCA

Camiseta 

Boné 

Avental 

Cartaz 

Pirulito 

Banner 

Quadro

Cartilha 

Apostila 
Plaquinhas 
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CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS

Sua participação é muito importante para nós. Ao colaborar com o Conexão, 

você nos apóia em vários projetos que desenvolvemos no Município de 

Carapicuíba. Você ou sua empresa tem a oportunidade de se tornar co-responsável 

pelo atendimento direto e indireto de centenas de pessoas. 

DADOS BANCÁRIOS DO CONEXÃO 

Doações diretas em dinheiro podem ser depositadas na conta do Conexão – Serviço 

de Integração Social: 

Banco Itaú 

Agência 0551 

C/C 46.227-8 

CNPJ:04.633.305/0001-91 

DOAÇÃO DE BENS E PRODUTOS 

A doação direta de bens e/ou produtos ao Conexão permite ao doador participar 

ativamente da continuidade das atividades desenvolvidas atualmente junto à 

comunidade local. Para garantir os atendimentos semanais dos usuários em nossa sede 

social, a equipe do Conexão necessita, principalmente, de alimentos, material 

escritório, produtos de limpeza e higiene. 

DOAÇÃO VIA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO 

O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD é o mecanismo instituído 

para reservar recursos voltados a programas e projetos de atenção aos direitos da 

criança e do adolescente em situação especial. Este fundo é administrado pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, que repassa 

as doações (com 20% do valor retido no Conselho) às organizações inscritas em cada 

município. 
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