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Proposta de Estudo de viabilidade 

“Programa Horta Escolar Aplicação”    

Escolas Municipais de Niterói 

Propomos desenvolver um estudo visando estabelecer o  “Programa Horta Escolar” a ser disponibilizado 

e aplicado nas Escolas Municipais de Niterói. O trabalho terá como objetivo imediato apresentar um 

formato padrão com metodologia própria que possibilite o desenvolvimento e a manutenção de forma 

continuada dos espaços “Horta Escolar” nas Escolas Municipais.  Este programa terá como atividade fim 

o cultivo natural de plantas comestíveis; hortaliças, frutos, raízes, aromáticas, ervas medicinais, arvores 

frutíferas. Para atender este objetivo trabalharemos algumas atividades que giram entorno do tema 

“hortas e cultivos”, seguem-se os temas;  Gestão dos Resíduos Orgânicos da Escola, Círculo Virtuoso dos 

Alimentos, produção e consumo,  e o cultivo de árvores e plantas comestíveis em vasos e canteiros 

gerando benefícios estéticos, paisagísticos e  ganhos em qualidade de vida. O programa propõe envolver 

os profissionais da escola, alunos e seus familiares, visando fortalecer o conceito de sustentabilidade no 

ambiente escolar possibilitando à atividade fim atuar como agente de educação ambiental e 

aprendizagem social. As atividades do programa visam desenvolver dinâmicas que transformam 

conceitos e abordam as temáticas de forma lúdica e educativa.  Sugerimos um planejamento que 

contemple uma etapa para estudos e planejamento, uma segunda etapa para implementação de piloto, 

uma terceira etapa para avaliação dos resultados, e uma quarta etapa que se propõe criar uma politica 

pública para consolidar o programa no ensino das escolas municipais.  

Justificativa 

 A descontinuidade das iniciativas de hortas escolares nas escolas municipais motivadas por 
ausência de diretrizes e estrutura dos núcleos escolares e seus profissionais. 

 A oportunidade e o potencial de gerar multiplicadores das práticas propostas pelo programa que 
inclui profissionais da escola, alunos e pais de alunos. 

 O potencial transformador desta atividade escolar na formação do cidadão consciente de seus 
desafios atuais e compromissos para com a qualidade de vida das gerações futuras. 

 Os Conceitos das Cidades Sustentáveis que propõem um novo relacionamento entre homem 
urbano e o meio que o cerca, promovendo reflexões sobre consumo, geração de resíduos, uso 
racional da água e energia elétrica, alimentação e nutrição, saúde, viver local e qualidade de 
vida. 

 Proposta está em acordo com a Legislação Federal e Municipal de Resíduos Sólidos que propõe a 
diminuição do volume dos resíduos orgânicos e cita a compostagem como uma das soluções.  

 Com a diminuição do volume de resíduo orgânico, estaremos contribuindo para o aumento da 
vida útil dos aterros sanitários e diminuindo gastos públicos. 

 A situação de insegurança Alimentar que ainda é realidade no Município. 
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 As mudanças climáticas em curso e a previsão escassez de água e alta nos preços dos alimentos. 

 

Objetivo Específico 

Estabelecer, Disponibilizar e Instituir nas Escolas Municipais o “Programa Hortas 
Escolares”. 

 Construir canteiros de jardins comestíveis, hortinhas, pomar de frutíferas, criando ambientes 
escolares amigáveis, adaptando conceitos com as diferentes realidades destes espaços.                            

 

 Cultivo orgânico de alimentos,  ervas aromáticas e ervas medicinais e arvores frutíferas. 

 

 Diminuir o volume de resíduo orgânico produzido nas escolas, direcionando parte deste para  
compostagem, processo natural que transforma resíduo orgânico em adubo. 

 

 Formar Multiplicadores em Praticas Sustentáveis. 

 

 Promover a Troca de Conhecimento  e Resgatar o Conhecimento Popular. 

 

 Associar o Conhecimento Popular ao Científico. 

 

 Diminuir gastos com alimentação e saúde e gerar possibilidades de Ganhos para a renda familiar. 

 

 Ser um projeto transformador, contribuir com a formação do cidadão consciente de seus 
direitos, deveres e obrigações. 

 
 Promover a Educação Ambiental, a motivação pelo trabalho em equipe gerando ganhos em vida 

com qualidade. 

 

 Fomentar o Exercício da Agricultura Urbana, Economia Solidária e Exercício da Cidadania.  

 

 Associar: Trabalho – Aprendizado – Lazer – Tudo numa mesma atividade.  

 

 Possibilitar o convívio harmônico entre o homem e a natureza.  

 

 Criar indicadores que  possibilitem  avaliação  e redimensionamento periódico da proposta. 
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Metas 

Primeira Etapa:  Concluir estudo de viabilidade do Programa Horta Escolar 

 

Segunda Etapa: Implementar o Programa Horta Escolar nas Escolas Municipais 

 

Terceira Etapa:  Avaliar e Ajustar o Programa Horta Escolar 

 

Quarta Etapa: Continuar a aplicação do Programa Horta Escolar e  Iniciar o processo de criação de uma 
Política Pública para instituir o Programa Horta Escolar no ensino das escolas municipais. 

 

 

Primeira Etapa 

Estudo de Viabilidade do Programa Horta Escolar 

Previsão cronológica para conclusão da Primeira Etapa =>  75 dias 

Previsão Orçamentária da Primeira Etapa    => Custo da coordenação:  R$ 12.000  -  período de 75 dias 

 

Atuação proposta 

1) Estabelecer as diretrizes do Programa Horta Escolar junto ao NAI – Núcleo de Ações Integradas 
da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Definir o conteúdo do questionário 
a ser aplicado nas escolas.                                                                                                                 
Previsão de conclusão: 15 dias 

 

2) Estabelecer um diagnóstico da atual relação e afinidade das escolas municipais com a proposta 
do Programa Horta Escolar,  identificando dificuldades e o interesse destas em integrar suas 
atividades e programação curricular ao Programa Horta Escolar. Identificar possibilidades de 
melhor aplicabilidade da proposta. 

Público Alvo: 12 escolas de terceiro e quarto ciclo e as 7 UMEIs, uma de cada polo 

Metodologia:  Aplicação de questionário estruturado com perguntas objetivas direcionadas às 
Escolas Público Alvo via e-mail, mensageiro delivery, e ou avisos por telefone. 

Previsão de conclusão: 15 dias 

 

3) Visitação às escolas que receberam o Questionário complementando informações e 
registrando com fotos os espaços físicos da escola que se adequam às  atividades propostas 
pelo Programa Horta Escolar. Definir uma identidade visual para o programa. 

Previsão de conclusão: 15 dias 

 

4) Concluir o diagnóstico compondo as diretrizes do Programa Horta Escolar com às respostas dos 
questionários e realidades registradas nas visitas feitas às escolas. Estabelecer o material 
conclusivo do estudo.  

Previsão de conclusão: 30 dias 
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Equipe Multidisciplinar a ser envolvida neta etapa:  Profissional coordenador do programa, 
Profissionais do NAI e professores da Rede Municipal de Educação interessados no tema, Profissional 
Municipal de Design Gráfico – Comunicação e Marketing, Profissionais da SMARHS, Profissionais da 
Secretaria Municipal de Saúde, Profissionais da SECONSER, Profissionais da CLIN, Profissionais da 
EMATER, Profissionais municipais voltados para elaboração de projetos.  

Responsabilidades e Atribuições da Coordenação: Promover a integração dos profissionais propostos 
para atuarem nesta etapa do programa.  Atuar em consonância com a equipe do NAI, Gerar material 
para conclusão desta etapa.  

 

Material Conclusivo Disponibilizado: 

(todas as fases desta etapa serão estruturadas junto à equipe do NAI) 

 Diagnóstico das afinidades, interesses e dificuldades das Escolas Municipais para integrarem a 
proposta do Programa Horta Escolar em suas atividades educativas. 

 Diretrizes do Programa Horta Escolar para as Escolas Municipais de Niterói. 

 Diretrizes para Implementar o Programa Horta Escolar, estabelecendo a aplicabilidade 
imediata do Programa na Rede Municipal de Ensino. 

 Identidade Visual do Programa. 

 

Segunda Etapa 

Implementar o Programa Horta Escolar nas Escolas Municipais                                                           
Previsão cronológica de aplicação da Segunda Etapa: de março 2015 ao final do ano letivo de 2015 

Previsão Orçamentária da Segunda Etapa – Cálculo Mensal (março à novembro 2015) 

Custo Operacional da Coordenação (mensal): R$ 15.000,00 

Custo dos Equipamentos por Escola (investimento inicial e único): R$ 1.364,7 

             Mangueira de água  - Conjunto Mangueira Riviera 30 mt. R$ 119,99 (leroy Merlin) 

regador 5 lts – Regador plástico 5l verdi max R$ 12,39 (leroy merlin) 

01 Vassoura Ancinho – vassoura plástica 168cm Tramontina – R$ 38,90 (leroy Merlin) 

Carrinho de mão - Carrinho de Mão Aço Carbono Master com Pneu Maciço 8" Preto Maestro – 
R$ 77,90 

05 pás pequenas  de jardim  -  pazinha Estreita Cabo Madeira 27 cm Tramontina – R$ 9,79 cada 
(leroy Merlin) 

03 enchadinhas – Enxadinha cabo 43 cm Tramontina – R$ 21,90 (leroy Merlin) 

1 tesoura de poda – Tesoura para poda aço carbono 25cm Tramontina – R$ 26,90   

30 mts  de corda de varal de roupas  -  Corda 3mm Multifil Polipropileno Branco Monofil – R$ 
0,53 por metro 

2 rolos de varal de roupas de fio de aço - Corda de Aço Encapada para Varal por Metro Monofil – 
R$ 9,89 

01 Pá grande de Jardim - Pá Quadrada Cabo Madeira 95cm Tramontina – R$ 42,90 (leroy Merlin) 

01 cavadeira articulada – cavadeira articulada light cabo 150cm Bellota – R$ 74,90 (leroy merlin) 
01 Cavadeira Reta – cavadeira reta Cabo 120cm Tramontina – R$ 34,99 (leroy Merlin) 
02kg de calcário dolomítico – (leroy merlinb) – R$ 6.99 
20 luvas – luva floral palisad – R$ 5,90 cada (leroy Merlin) 
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05 caixas plásticas  - Caixas Plásticas Vazadas 45–R – (7box) – R$ 10,00 cada 

11 caixas plásticas 60lts e 3 tampas  - compostagem – (7box) – R$ 10,00 cada caixa – R$ 2,00 
cada   
5 tesouras comuns papelaria -    tesoura escolar mundial 667 4.1/4 – r$ 5,70 (casa cruz) 
01 quadro branco– (kalunga) - Quadro branco 90x60 moldura aluminio AL-6090 Easy Office PT 1 
UM – R$ 57,00                                                                                   
01 Caneta e recarga para quadro branco – R$ 6,40 + Recarda R$ 3,55 (casa cruz) 
1 Banner identidade visual – comunicação e marketing – arte e confecção – R$ 200,00 
1 caderno capa dura (R$ 4,20) + 1 caneta (R$0,50) + 1 sacola + prancheta (3,70) +  piloto a 
prova de água (R$ 4,20) - (casa cruz) – total R$ 12,60 
Esponja + escova (limpeza do material) – R$ 10,00 
Mudas – katsumoto – R$ 50,00 (opcional) – as mudas poderão vir dos alimentos usados na 
cozinha da escola e ou da casa dos alunos e profissionais da escola. 
Terra aduda – R$ 50,00 (opcional) 
Calendário Agrícola Astronômico da Biodinâmica – R$ 35,00 + frete (opcional) 
Livro - soprinho: o segredo do bosque encantado – livraria da travessa – R$ 39,50 (opcional) 

 

 

Atuação Proposta 

1) Com base nos estudos conclusivos da primeira etapa e em acordo com as definições da Secretaria 
Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, serão feitos estudos orçamentários e estruturais que 
incluirão capacitação de profissionais, aquisição de equipamentos e adequação dos espaços para 
atender às escolas que em um primeiro momento aderirem ao Programa.  

 

2) As definições e adequações acima possibilitarão o início imediato das atividades e dinâmicas 
propostas pelo programa nas escolas que aderirem ao programa.  

3) A implementação do Programa deverá ser coordenada por equipe própria com o objetivo de manter 
um padrão de conteúdo educativo  disponível  aos diferentes cenários e realidades das escolas.  A 
coordenação atuará fazendo visitas periódicas às escolas envolvidas, fazendo avaliações, orientações 
e intervenções necessárias para adequar questões que se apresentarem à aplicação do Programa. 

 

4) Promover num primeiro momento a capacitação necessária dos profissionais das escolas envolvidos 
na aplicação do programa (professores, serviços gerais, cozinha) 

 

5) Estabelecer ao longo desta etapa o material educativo e informativo a ser aplicado como padrão do 
programa. 

 

6) Prevemos Integrar o Projeto Agente Ambiental Escolar ao Programa Horta Escolar 

7) Nesta etapa relatórios mensais deverão ser elaborados apontando as adequações aplicadas e os 
pontos de dificuldades a serem superados. 
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8) Estabelecer um plano de manutenção dos espaços “Horta Escolar”, para os períodos de férias (julho-
Dezembro-Janeiro)  

 

9) Ao final do ano letivo um relatório apontando resultados deverá ser elaborado  pela coordenação do 
programa. 

 

Equipe envolvida nesta etapa => Profissional coordenador do programa, profissionais do NAI, um 
profissional por escola responsável pela aplicação do programa,  um profissional da escola atuando em 
serviços gerais para manter equipamentos e cuidados básicos solicitados pelo programa, Profissional 
para capacitar, inclusão dos profissionais municipais citados na primeira etapa caso seja necessária 
parceria contínua. 

Responsabilidades e Atribuições da Coordenação => Promover integração dos profissionais envolvidas 
nesta etapa do programa, propor e avaliar junto ao NAI os materiais educativos e informativos que 
serão aplicados como padrão e demais providências para atender às metas de atuação desta etapa do 
programa, promover a capacitação dos profissionais das escolas, fazer visitas quinzenais se possível 
semanais, às escolas que aderirem ao programa, Elaborar os Relatórios mensais,  Elaborar o Relatório 
com os resultados ao final desta etapa. 

 

 

Terceira Etapa 

Avaliação e Ajustes ao Programa Horta Escolar 

Previsão cronológica de aplicação da Terceira Etapa: Dezembro 2015 – Janeiro e Fevereiro 2016 

Previsão Orçamentária da Terceira Etapa (Dezembro 2015 – Janeiro e Fevereiro 2016) 

Custo Operacional da Coordenação(mensal) =>   R$ 5.000,00  

 

Atuação Proposta 

1) Avaliação da aplicação do programa horta escolar realizado na segunda etapa da proposta. 

2) Identificar pontos positivos e dificuldades a serem superadas. 

3) Estabelecer dimensão e conteúdo do programa horta escolar a ser aplicado no ano letivo de 2016. 

4) Gerar relatório com os pontos estabelecidos nesta etapa. 

 

Equipe envolvida nesta etapa => Profissional coordenador do programa, profissionais do NAI, 
profissional das escolas envolvidas, inclusão dos profissionais municipais citados na primeira etapa caso 
isto se faça necessário. 

Responsabilidades e Atribuições da Coordenação => Promover a integração dos profissionais 
envolvidas nesta etapa do programa, avaliar junto ao NAI os resultados da aplicação da segunda etapa 
do programa. 
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Quarta Etapa 

Continuidade da aplicação do Programa Horta Escolar e Construção de uma Política Pública para 
instituir o Programa Horta Escolar no ensino das escolas municipais. 

Previsão cronológica de aplicação da Quarta Etapa: 

Continuidade da aplicação do Programa Horta Escolar: Março 2016 até o final do ano letivo 2016. 

Construção da Política Pública: Março 2016 à junho 2016 

 

Previsão Orçamentária da Quarta Etapa 

Custo Operacional  da Coordenação (mensal): R$ 15.000,00 

Revisão e reposição de equipamento por escola apresentado na segunda etapa. 

 

Atuação Proposta 

1)  Replicar o modelo de atuação proposto na segunda etapa do programa atendendo às diretrizes 
estabelecidas na terceira etapa e visando o aprimoramento e a continuidade do programa horta 
escolar. 

 

2) Em paralelo à aplicação do programa horta escolar, deverá ser conduzida uma estratégia política 
junto ao executivo e legislativo municipal para estabelecer a política pública que instituirá o 
Programa Horta Escolar ao programa de ensino da rede municipal de escolas. 

 

Equipes envolvidas nesta etapa 

=> Para aplicação do Programa: Profissional coordenador do programa, profissionais do NAI, um 
profissional por escola responsável pela aplicação do programa, um profissional da escola atuando em 
serviços gerais para manter equipamentos e cuidados básicos solicitados pelo programa, Profissional 
para capacitar (caso necessário), inclusão dos profissionais municipais citados na primeira etapa caso 
seja necessária parceria contínua. 

=> Para estabelecer Política Pública: Profissionais diretamente envolvidos com a elaboração do 
Programa, órgãos competentes do Executivo e Legislativo municipal para elaborar e conduzir a criação 
da política pública em questão. 

 

Responsabilidades e Atribuições da Coordenação  

Para Aplicação do Programa: Promover integração dos profissionais envolvidas nesta etapa do 
programa, Replicar as responsabilidades e atribuições estabelecidas na segunda etapa do programa em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas na terceira etapa. 

Para estabelecer Política Pública: Promover a integração dos profissionais envolvidos nesta ação e 
prover dados sobre o programa de forma a contribuir diretamente o processo de criação da legislação 
municipal em questão. 

 

Viabilidade Orçamentária 

 Recursos da Conferência Nacional  infanto-juvenil do meio ambiente 

 Recursos do orçamento federal que ainda serão divulgados em janeiro 2015 
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Proposta  desenvolvida por Ana Lemos junto à equipe do NAI – Núcleo de Atividades Integradas da 
Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia em dezembro de 2014 – Janeiro 2015 

Contato Ana Lemos  =>   Tel: 99984-4088    2609-8157       E-mail: analjl@globo.com 
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