
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS ( PÔSTER )

NOME: GABRIEL PALAZZO NONATO

TÍTULO: BENEFÍCIOS DE UMA HORTA COMUNITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL ALVARENGA PEIXOTO

AUTORES: ELOÁ VELASQUE SILVA BORGES, GABRIEL PALAZZO NONATO, ELOÁ VELASQUE SILVA BORGES , ELIAS NASCENTES BORGES, LAURA MARIA CALEGARI, ALEONE PAULO

RODRIGUES FARIA JUNIOR, GABRIEL PALAZZO N

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): PAEx

PALAVRA CHAVE: CULTIVO DA TERRA, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

RESUMO

Projetos de extensão têm como objetivo principal promover uma interação entre a comunidade universitária e a população por meio da implantação de ações, técnicas e

metodologias transformadoras. Assim foi desenvolvido o projeto da Horta Comunitária na UEMG campus Ituiutaba envolvendo universidade e o corpo docente e discente da

Escola Municipal Alvarenga Peixoto, localizada na zona rural do município de Tupaciguara-MG. Objetivou-se com esse trabalho estimular a inclusão e a integração social por

meio dos trabalhos realizados em conjunto, instigando a comunidade universitária a entrar em contato com a realidade social desta escola para o desenvolvimento de uma horta

social e participativa; ensinar aos alunos a importância da conservação do meio ambiente e do consumo de uma alimentação livre de agrotóxicos e conservantes. O trabalho

consistiu na preparação de canteiros para o cultivo de verduras e legumes, para isso foi realizada primeiramente a caracterização física e química do solo estabelecendo assim a

quantidade de adubo. Foram feitos sete canteiros de 6 m x 1,5 m devidamente adubados em que posteriormente foram plantados  com mudas de couve, alface, brócolis, rúcula,

tomate, pimentão, repolho, jiló, berinjela, etc. A irrigação foi realizada diariamente através do sistema de aspersão e 40 dias após o plantio foi feita colheita. Dentre os resultados

obtidos pode destacar a utilização das verduras e legumes produzidos nas refeições preparadas pela escola, sendo servidas no almoço/merenda além da transferência de

conhecimento entre universitários e os alunos do ensino fundamental. Assim, a execução da horta constitui um laboratório vivo que possibilita diversas atividades pedagógicas em

educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática, tendo uma oportunidade de aplicar na prática o conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula.
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