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O Projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia (PEHEG) tem por objetivo
estratégico a formação de agentes multiplicadores representantes dos municípios e estados
selecionados das cinco regiões do país. Os multiplicadores são profissionais indicados pelas
localidades participantes, e que representam as quatro áreas de abrangência do projeto: a
educação, nutrição, gastronomia e ambiente e hortas.
Por meio da educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos de escolas atendidas
pelo Programa Nacional da Alimentação Escolar e comunidades do seu entorno, o projeto
promove a instrumentalização da equipe municipal e estadual, utilizando as hortas escolares e a
gastronomia como ferramenta e eixo gerador da prática pedagógica, desenvolvendo temas e
ações sobre a alimentação nutritiva, saudável, saborosa e ambientalmente sustentável. A
formação também contribui para a melhoria da qualidade das ações de educação alimentar e
nutricional no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Os agentes multiplicadores participam de um processo formativo continuado dividido em
formações presenciais, abrangendo dois encontros, e em ambiente virtual de aprendizagem, onde
se apropriam do conhecimento necessário para o desenvolvimento do Projeto Educando com a
Horta Escolar e a Gastronomia nas escolas de seu município ou estado.
É de responsabilidade de cada localidade, a seleção de sua equipe, composta por cinco
pessoas: um coordenador pedagógico, um coordenador da alimentação escolar, um nutricionista,
um agente da área de ambiente e horta, e um representante do Conselho de Alimentação
Escolar.
Os encontros presenciais são realizados em cidades polos, nas cinco regiões do país.
Em 2013, o projeto abre vagas para 300 novos municípios ou estados, devendo formar de
900 a 1500 multiplicadores. As formações presenciais devem ser iniciadas em agosto, assim
como as formações no ambiente virtual de aprendizagem.

Ações em 2012
Em 2012, mais de 600 municípios se candidataram ao processo seletivo que garantiria
uma das duzentas vagas para participação na Formação de agentes para dinamização da
alimentação escolar no espaço educativo a partir da gastronomia e sustentabilidade, o PEHEG.
Entre os selecionados 175 municípios, três estados e o Distrito Federal, que como os
demais, implantaram o PEHEG em cinco escolas formando cerca de 50 profissionais entre
diretores, professores e merendeiras.
O primeiro encontro presencial trouxe o embasamento teórico para execução do projeto e
das quatro áreas de abrangência, proporcionando também aos agentes multiplicadores o
conhecimento dos objetivos, das suas responsabilidades, assim como as parcerias necessárias
para a construção de um processo pedagógico diferenciado nas escolas.
No segundo encontro, foram desenvolvidas oficina e práticas em todas as áreas, com
destaque para as práticas relativas a horta e a gastronomia. O contato com a natureza e com o
alimento preparado em diferentes formas e dentro do contexto de sua cultura regional,
sensibilizando ainda mais os participantes para o trabalho em suas escolas.
No terceiro encontro foram socializadas as ações e atividades desenvolvidas em cada
município e estado participante do projeto. Assim como os resultados alcançados e também o
planejamento para continuidade e manutenção das ações do Projeto Educando com a Horta
Escolar e a Gastronomia nos anos subsequentes.
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