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PROJETO
PROJETO EDUCANDO COM A HORTA
ROTARACT CLUB ROTARACT CLUB DE MOSQUEIRO - D. 4720
Data Hora Cadastro / Alterado em: 31/08/2018 16:08:18
E-mail do Clube: rotaractclubdemosqueiro@gmail.com
Justificativa:
Sendo a escola um espaço onde a criança dará sequência ao seu processo de socialização, é fundamental o papel da
educação ambiental na formação de cidadãos conscientes e críticos do seu papel na sociedade.
A escola deve abordar os princípios da educação ambiental de forma sistemática e transversal em todos os níveis de
ensino.
Objetivo Geral:
Estimular a educação ambiental dos alunos e da comunidade ao seu redor através da horta escolar.
Objetivo Especifíco:
- Levar os alunos a vivência e o contato direto com o meio ambiente natural.
- Dar oportunidade ao aluno à conquista do seu espaço, preservando o meio ambiente onde vivemos.
- Proporcionar aos alunos a descoberta das técnicas de plantio, manejo do solo, cuidado com as plantas assim como
técnicas de proteção da estrutura do solo.
- Desenvolver de modo integrado, a consciência da responsabilidade para o meio ambiente, respeitando o espaço
biótico e abiótico a sua volta.
- Promover a responsabilidade social pela participação em grupo, incentivando o respeito pelo outro e o dialogo.
- Levar os alunos a perceberem a horta como um espaço vivo, onde todos os organismos juntos formam uma cadeia,
proporcionando uma produção sustentável e fonte de alimentação saudável.
Categoria Principal:

- Meio Ambiente

Outras Categorias:

- Meio Ambiente

Data Início:

26/11/2018

Data Fim:

30/11/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:

- até 12 anos

Meios de Divulgação:
Redes sociais( Facebook, Instagram )
Cronograma de Atividades:
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Em andamento
Em andamento
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Escola, Educação, Natureza

Resumo:

Projeto educando com a horta possui como entendimento principal que, por meio da promoção da ação escolar e de
uma educação integral dos educandos, é possível gerar mudanças na cultura da comunidade no que se refere à
alimentação, à nutrição, à saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a horta escolar como eixo
gerador de tais mudanças.
Este Projeto é desenvolvido a partir da cooperação entre o Rotaract Club de Mosqueiro, Rotaract Club de Castanhal e
seus Parceiros/Voluntários.
Emitido em 17/02/2019
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