PROJETO
EDUCANDO COM A
HORTA ESCOLAR

CAMPO ERÊ - SC

ACREDITAMOS QUE ESTE PROJETO PODERÁ
GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA EDUCAÇÃO
MUNICIPAL, TAIS COMO:

• A Horta sendo o eixo do projeto pedagógico da
Rede Municipal, como elemento dinamizador do
currículo escolar e das aprendizagens dos alunos;
• O fato de ser uma horta pedagógica, ou seja,
implantada e mantida pelos alunos, professores,
merendeiras e demais profissionais da educação;
• A interação das três áreas: educação/currículo,
alimentação/nutrição e ambiente/horta.
• A
formação
continuada
dos
diferentes
profissionais da educação;
• Expansão do projeto Educando com a Horta
Escolar para todas as famílias com distribuição de
mudas e sementes; (EPAGRI)

Qual a contribuição que nós
esperamos com a implantação
do projeto Educando com a
Horta Escolar na Rede
Municipal?

• A promoção de segurança alimentar e nutricional do
escolar do direito humano à alimentação;
• Operacionalização do diagnóstico nutricional de
todos os alunos matriculados na rede municipal de
Ensino;
• Melhoria na qualidade da educação na Rede
Municipal de Ensino;
• Respeito à diversidade cultural e a preferência
alimentar local do município;
• Que a escola tenha definido sua proposta
pedagógica, com metodologias ,objetivos e metas
definidos no PPP;
• Que a escola cumpra com sua função social;
• Que os diretores liderem o estabelecimento de
ensino, juntamente com seu colegiado, implantando
normas de comportamento e pontualidade para a
eficácia do ensino;
• Garantir a participação coletiva dos profissionais da
educação e da comunidade, estimulada pela
elaboração e avaliação conjunta do Projeto Político
Pedagógico da escola;

•

•
•
•

Que os professores e demais profissionais da
educação tenham convicção que seu trabalho
é importante e fundamental no processo
ensino aprendizagem;
Que haja avaliação e o monitoramento
contínuo e sistemático de todas as ações do
projeto
Que os professores se considerem capazes de
ensinar bem, e que os alunos confirmem o
comprometimento dos professores;
Que a equipe escolar planeje e trabalhe em
conjunto com a comunidade, e que os
mesmos vejam a escola como o lugar onde há
atenção, cuidado e desenvolvimento das
habilidades dos alunos;

• Que seja resgatado o valor e o respeito ao
professor;
• Que o trabalho desenvolvido no espaço escolar
seja elemento de transformação de saberes na
vida das crianças e de suas famílias;
• Modificar hábitos e costumes alimentares;
• Formação continuada e sistemática de gestores
municipais,
professores,
merendeiras
e
agricultores familiares, sobre temas como
currículo
escolar,
educação
ambiental,
alimentação e nutrição;
• Conhecer a realidade do município/ escola;
• Eliminar a solidão pedagógica; entre outras

RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO
EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR NO
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ-SC.
ESCOLA JOÂO TELLES PADILHA:
• 2008 APROVADOS 299 ALUNOS 92%
REPROVADOS 24 ALUNOS 8%
• 2009 APROVADOS 357 ALUNOS 97%
REPROVADOS 11ALUNOS 3%
• IDEB 2007 4.1
• IDEB 2009 5.3

C E M MARIA NELLY TRAPP CATUSSO:

• 2008 APROVADOS 121 ALUNOS 92%
REPROVADOS 10 ALUNOS 8%
• 2009 APROVADOS 99 ALUNOS % 94
REPROVADOS 6 ALUNOS 6%
• IDEB 2007 3,8
• IDEB 2009 4,6

OBRIGADA!!!

