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RESUMO

A implantação de hortas agroecológica se constitui em uma importante ferramenta de aprendizagem para alunos e universitário. Os conhecimentos práticos e teóricos podem ser

socializados e transportados para a vida familiar, como mecanismo capaz de gerar mudanças na cultura alimentar, social e ambiental. Assim, o presente projeto de extensão tem

por objetivo implantar a produção agroecológica de hortaliças na APAE-Frutal, incentivando a educação sócio-ambiental e melhorando a qualidade da alimentação escolar,

fortalecendo, um vínculo entre os componentes social, ambiental e saúde, envolvendo alunos e funcionários da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), Unidade Frutal

e APAE. O projeto está sendo conduzido na área de produção da casa lar da APAE-Frutal, em conjunto com alunos e funcionários da UEMG - Frutal e da APAE, onde os

envolvidos estão inseridos nas atividades relacionadas à horta, tais como a implantação da horta; manejo do solo e da água; instalação da casa de vegetação na área dos

canteiros; realização do manejo de adubação orgânica e verde em canteiros; correção do solo com compostos oriundos de rocha e vegetal; manejo fitossanitário natural no

controle de pragas e doenças; controle manual de plantas espontâneas; semeadura direta e colheita de alface, tomate, rúcula, cheiro-verde, coentro, rabanete, cebolinha e

couve-manteiga. No decorrer deste projeto consta-se que, cada vez mais se tem alcançado os objetivos propostos, sendo os principais deles a adoção de princípios

agroecológicos na implantação da horta e educação sócio-ambiental. Sendo assim, pode-se concluir que além do aprimoramento do conhecimento técnico aliado a prática de

instalação, condução da horta agroecológica, e na produção e consumo de olerícolas, o projeto também está proporcionando oportunidade de interação com pessoas de uma

realidade diferente, possibilitando experiências pessoais que ultrapassam o conhecimento teórico, gerando crescimento profissional e pessoal.
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