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RESUMO

O projeto de Horta Comunitária garante práticas alimentares saudáveis, além da geração de renda. Através de um planejamento estratégico será possível criar soluções para as

dificuldades que a comunidade enfrenta com a falta do acesso às verduras, frutas e legumes frescos, importantes para uma boa nutrição, visto que a dificuldade financeira

impede o consumo regular desses alimentos, pois é priorizado o consumo de produtos que se enquadram no orçamento familiar.

Foi nessa perspectiva que foi conduzida uma horta comunitária por dois anos consecutivos no CRAS Germano Laterza cuja finalidade foi muito além da doação das diversas

olericolas consumida pela população vulnerável do bairro, mas sim a conscientização bem como a demonstração de que a produção em pequenos espaços urbanos de alimentos

saudáveis foi e è possível com envolvimento da comunidade. Acredita-se que o projeto cumpriu sua função social e educadora para o bairro de modo que está nova proposta foi

implantada no CRAS do bairro Natal, também com a finalidade de demonstrar a eles que o cultivo de olericolas de boa qualidade e livres de agrotóxicos pode ser produzido em

pequenas áreas e comunitariamente desde que orientações técnicas e incentivos partam de órgãos de fomento ou instituição de ensino.

O objetivo é produzir alimentos naturais, livre de conservantes e agrotóxico e disponibilizá-lo de forma solidária garantindo a segurança alimentar e bem estar para pessoas do

CRAS Natal.

As ações propostas à serem realizadas no projeto são importantes e validas, visto que além dos esclarecimentos dos estudantes do curso de Agronomia para execução das

atividades técnicas do curso beneficia a sociedade como um todo. Assim, a execução do projeto constitui em uma oportunidade de aplicar na pratica os conhecimentos adquiridos

pelos alunos em sala de aula. O trabalho contribui também para a expansão do conhecimento e reeducação alimentar para todos os participantes.
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