
Horta Pedagógica:  
É possível??? 

Não temos espaço físico. 

Não temos conhecimento técnico. 

Não dispomos de recursos 
financeiros para investimento. 

E a cozinha é 
terceirizada. 

 

 

 

 



EMEI CARLOS DRUMMOND 
DE ANDRADE – DRE CS 



EMEI CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
Onde estamos e quem somos? 





• Localização: Rua Jaime Schunk Branco, S/N, 
Socorro – Zona Sul – DRE CS 

• Caracterização: Escola de Ed. Infantil que 
atende atualmente 154 crianças em período 
integral 

• 5 salas de aulas 

• 14 professoras 

• 3 agentes escolares e 1 ATE 

• 5 integrantes da equipe de limpeza 
terceirizada 

• 3 integrantes da equipe de cozinha 
terceirizada 



• A EMEI está localizada no bairro do Socorro, local que 
anteriormente pertencia a EMEF Prof. Almeida Júnior, prédio 
anexo, adaptado e, posteriormente, reformado para atender a 
clientela infantil. 

• A Unidade Escolar está entre três DRE´s, recebemos crianças 
das regiões de Campo Limpo, Capela do Socorro e Santo 
Amaro. 

• Somos contemplados com uma boa área externa, mas toda 
cimentada. 

• Por ser a única EMEI da região que atende em tempo integral, 
temos recebido crianças de diferentes regiões, com pais bem 
comprometidos e interessados nos projetos desenvolvidos da 
Unidade. 

 



“Nossa horta pedagógica não visa a produção  
para o consumo da unidade escolar, mas 

pretende fomentar a alimentação saudável, 
colaborar na aprendizagem das crianças. O que 
se produz percorre um longo caminho da horta 

até a boca.” 

Ao trabalhar com horta, trabalhamos também 
as dimensões alimentar e nutricional. 



Palestra de orientação com a nutricionista da Unidade           

 



Como surgiu o Projeto Horta Pedagógica? 

É caroço ou 
é semente? 



Germinação 
do Feijão 
 
Leitura: João e o 
Pé de feijão 



Semeadura 
da Alface 

Crespa 



Prô, essa 
terra tá muito 

terráquea! 



O que tem na minha escola? 



Germinação do Alpiste: 

Sr. Cabeça de Alpiste 

 

 

 



Sementário 

 

 



Como as plantas bebem água? 

 

 



Experimentando algo diferente 

 



Tem alguma 
coisa aqui 

dentro! 



Só posso plantar comida? 

 



Parceria com a empresa Ecodirect 

 



Nossos filhos estão crescendo: do berço para a 
cama! 

 



Papai te ama! 
Amanhã, eu 
volto pra te 
dar água. 



Colheita... Sentindo texturas, cheiros e cores! 

 



Eu plantei esse 
verdinho! 



PARCERIA COM A COZINHA TERCEIRIZADA 
Contrato número 26/SME/CODAE/2017 – RPM 

c) No que diz respeito ao acompanhamento e motivação dos 
alunos: 

 

3.9 Com a devida autorização da direção da unidade educacional 
e CONTRATANTE, desde que em consonância com a proposta 

pedagógica da Coordenadoria Pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação (SME/COPED) e diretrizes estabelecidas 

de seu nutricionista (RT) poderá estabelecer e implantar um 
plano de ações positivas, visando motivar e incentivar os alunos 

para a adoção de um comportamento alimentar saudável. 

 

 3.9.1 Participar junto a CONTRATANTE de projetos de educação 
a serem implantados nas unidades educacionais. 



- As tias são mágicas! 
- Por que você acha isso? 

- Ah, elas conseguem 
fazer o feijão duro ficar 

gostoso. 



“A alimentação na infância exige grandes 
doses de tranquilidade, porções de firmeza, 

pitadas de disciplina e uma generosa 
quantidade de amor” 



Sim, é possível! 


