
 
 
     O PAPEL DA HORTA NA ESCOLA 

 
 
No mês de Setembro comemoramos o dia da árvore e 
Primavera, e por esta razão, vivenciamos a horta, que 
é um laboratório vivo para diferentes atividades 
didáticas. Além disso, o seu preparo oferece várias 
vantagens para a comunidade. Dentre elas, proporciona uma grande variedade de 
alimentos a baixo custo, no lanche das crianças, permite que toda a comunidade 
tenha acesso a essa variedade de alimentos e também se envolva nos programas 
de alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, o consumo de 
hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde. 
 
Isso garante que as crianças se envolvam nos trabalhos e, além de modificar 
hábitos alimentares, elas também estarão obtendo informações diversas e 
administrando com responsabilidade um projeto da escola. A horta escolar passa 
a ser um espaço alternativo para aquisição de aprendizagem sobre alimentação. 
Assim, a participação direta das crianças proporciona motivação para o trabalho 
e para o aprendizado. 
 
Segundo a nutricionista as crianças terão informações sobre características, a 
importância do vegetal para a saúde, modo de plantar e cultivo do alimento. 
Nutricionista Carolina Copello CRN5-3733, então acreditando nesta vivência 
solicitamos as famílias o cultivo de hortaliças em casa com sua criança, e na 
semana da primavera entre: 16 a 23 de setembro, trazer para escola. 
 
Enviar as fotos do momento em família. infantil@escolaomega.com.br  
As professoras também estarão cultivando hortaliças com os estudantes, por 
isso, sua criança irá trazer: 
___________________________________________ para produção do 
projeto.  
 
Atenciosamente,  
Coordenação da Ed infantil e 1° Ano do Fundamental I 
 

Salvador, 16 de agosto de 2019 
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