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APRESENTAÇÃO:
Para inicio do projeto foi possibilitado um diálogo com o vídeo “Comida que alimenta”,
O qual mostra a importância do consumo de alimentos orgânicos e o fortalecimento da
Agricultura Familiar.
DESENVOLVIMENTO
No dia 10 de agosto de 2015 em parceria com a Secretaria de Educação, as crianças do
1º ano matutino e vespertino do Núcleo Escolar Paulo Freire foram levadas até a
comunidade da Linha Nova Aparecida na propriedade de Egidio e Bernardete Damo,
onde lá tiveram a oportunidade de visualizar diversas etapas da produção de hortaliças
orgânicas podendo conhecer o plantio e a colheita. Também puderam contribuir com a
horta do seu Egidio plantando mudas de alfaces, degustaram tomate cereja, alface,
physalis, laranjas, conheceram técnicas utilizadas para o desenvolvimento dos pêssegos.
Enfim foi um dia com muitas degustações, conhecimentos e práticas que com certeza
serão repassadas aos seus familiares.
Este Agricultor Familiar participa da chamada pública do PNAE (Programa Nacional da
Alimentação Escolar) e fornece para as escolas municipais alface, laranja, limão,
bergamota, chuchu, milho verde, abacate, pêssego e caqui, todos de ótima qualidade.
Para dar continuidade a Professora Lenice Giaretta Locatelli desenvolveu durante a
semana, atividades pedagógicas em sala de aula como elaboração de frases, textos
coletivos, desenhos contas dentre outras atividades, qualificando e enfatizando sobre o
assunto trabalhado.
Conforme aponta pesquisa norte-americana a participação das crianças no plantio de
verduras aumenta em quatro vezes as chances de elas consumirem esses alimentos,
iniciativas do tipo podem ser feitas em casa ou em ambientes mais coletivos. O objetivo
macro é que a criança aprenda a se alimentar melhor e que tenha uma alimentação
saudável diariamente.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolve um papel bastante importante, auxiliando a comunidade
escolar no planejamento, execução e manutenção das hortas, levando até ela princípios
de horticultura orgânica, compostagem, formas de produção dos alimentos, o solo como
fonte de vida, relação campo-cidade, entre outros.
Neste ano a expectativa é o conhecimento da indústria de queijos Nectar de nosso
município, o projeto encontra-se em andamento.
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