INDICAÇÃO Nº 114/2013

Em 01 de agosto de 2013.

Senhores Vereadores,
Com base no que dispõe o Regimento Interno da Casa, requeiro ouvido o Plenário para que
expediente indicatório seja encaminhado ao Prefeito Municipal, visando implantar hortas
escolares e comunitárias em todas as escolas do Município.
Justificativa.
Hortas Escolares
Com uma pequena horta escolar, podem-se atingir vários objetivos:
 Otimizar o processo educacional dos alunos, mediante uma aprendizagem ativa e
integrada a um plano de estudos de conhecimentos teóricos e práticos sobre diversos
conteúdos;
 Produzir verduras e legumes frescos e sadios. Para isso basta que as hortaliças sejam
plantadas e cuidadas com carinho e dedicação;
 Proporcionar aos alunos experiências de práticas ecológicas para a produção de
alimentos, de tal forma, que possam transmiti-las a seus familiares e consequentemente,
aplicá-los em hortas caseiras e comunitárias;
 Melhorar a nutrição dos alunos, complementando o Programas Merenda Escolar com
alimentos frescos, ricos em nutrientes e sem contaminação por agrotóxicos.
Além de todos os aspectos educacionais abordados com a horta escolar, é importante que o
educando aprenda também consumir as hortaliças produzidas. O estudante pode aprender a
prepará-las de forma criativa e ser informado sobre seu valor nutritivo, ao participar do seu
cultivo, e ter a satisfação de consumir o que ajudou a plantar. A existência de hortas nas escolas é
importante para enriquecer a alimentação, auxiliar na mudança de hábitos alimentares, e
despertar o interesse dos alunos pela conservação do meio ambiente.
Hortas Comunitárias
As hortas comunitárias têm a características principal de serem implementadas por grupos de
pessoas que dividem as áreas de cultivo, o trabalho, os custos de produção e a colheita de
hortaliças e legumes. Esta atividade possibilita uma maior oferta de alimentos de qualidade,
ampliando seu consumo e reduzindo os orçamentos domésticos.
A implantação de hortas comunitárias também tem como foco a melhoria das condições de vida
de grupos sociais, em especial os que vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional,
além de proporcionar ocupação às várias pessoas da comunidade.
É uma atividade que é sinônimo de saúde e economia na renda familiar, proporcionando também
lazer e fortalecimento dos vínculos entre os cidadãos, podendo ser praticada por pessoas de
qualquer classe social.
Sala das Sessões, 01 de agosto de 2013.
Gerci Armelindo Evangelista
Vereador/Presidente

