
Horta Orgânica HK
EMEBS HELEN KELLER    

DRE IPIRANGA

“Afagar a terra

Conhecer os desejos da 
terra

Cio da terra, propicia 
estação

E fecundar o chão”...
MN



LOCALIZAÇÃO da nossa escola...
Bairro da Aclimação – DRE IP



Modalidades
Educação Infantil 
Fundamental I/II  

EJA 

Períodos
Manhã 
Tarde  
Noite



ATENDIMENTO Desde 1952, 66 anos dedicados a 
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS COM SURDEZ, 
com surdez associada a outras deficiências, limitações, 

condições ou disfunções e surdocegueira.

SURDOS SURDOS c/ Múltipla Deficiência



Nosso espaço...12.329m², sendo 7.529m² de 
área externa com bosque, rica flora e fauna!



“Concepção 
Pedagógica voltada 
para promoção de 
uma consciência 
sustentável”



Projeto Horta 
Escolar HK

Tudo começou em 2011, por 
iniciativa de membros do 
Conselho de Escola: a ATE 

Cleuza, o Prof. Sérgio e a mãe 
Cláudia. 

Objetivo...

� Promover a participação e 
socialização de alunos com 
múltipla deficiência em 
atividade coletivas;

� Explorar habilidades diversas 
em vivências significativas;

� Criar uma consciência voltada 
para a sustentabilidade.



ONG CIDADE SEM FOME
2012

PROPOSTA

� Oficinas práticas de 
plantio em hortas;

� Resgate da cultura 
alimentar brasileira;

� Educação ambiental;

� Cultura da Alimentação 
saudável.



Horta HK 2013, um novo projeto com a 

participação de toda comunidade escolar!!

Pais, funcionários, professores e alunos se unem e 

assumem os cuidados com a HORTA !!

Sr. José, pai de aluno, trouxe sua experiência da roça para 

a “sala de aula”, os canteiros!!



HORTA ORGÂNICA HK 
2011 2018



Estrutura
15 canteiros com hortaliças, 
POMAR, compostagem 
orgânica e minhocário...

� Alface, couve-manteiga, almeirão, 
repolho, chuchu, escarola, acelga, 
tomate, cenoura, mandioca;

� Salsa, cebolinha, gengibre, boldo, 
capim-cidreira, melissa, alecrim,  
louro, hortelã;

� Árvores frutíferas: abacate, 
pêssego, jabuticaba, amora, 
manga, banana, goiaba, ameixa, 
pitanga, figo, limão;

� Trabalhamos com mudas e 
sementes, subsidiadas pela 
comunidade escolar.



HORTA ORGÂNICA HK...mãos à terra! 
Há o tempo de plantar, cultivar, colher, comer!

� Colhemos o que semeamos, seja alimento ou consciência!

� A Horta Orgânica HK proporciona vivências sobre a importância do 
cultivo de alimentos saudáveis, sem agrotóxicos; o ciclo da 
produção do adubo orgânico na prática da compostagem e 
minhocário; o tempo e processo de germinação das plantas, suas 
pragas e vai além...Ensina o valor do trabalho comunitário!



AÇÕES PEDAGÓGICAS

Participação  de todas as 
turmas no processo

Construção do 
conhecimento nas

disciplinas

Projetos
Multidisciplinares

Envolvimento da 
Terceirizada/alimentação

Sensibilização das famílias
para práticas sustentáveis

Parcerias e Oficinas



Participação de todas as turmas



Importante fator de inclusão e 

desenvolvimento de habilidades diversas...



Construção do conhecimento
nas disciplinas



PROJETO AS 
ÁRVORES DA 
MINHA ESCOLA



Projeto
Sustentabilidade: 

reaproveitamento do 
lixo orgânico

produzido na escola
e combate natural 

das pragas.   



Projeto Alimentação Saudável: produtos 
colhidos na Horta Orgânica são incorporados ao 

cardápio da Prefeitura/CODAE



Envolvimento das funcionárias
da alimentação/terceirizada



“ Sensibilização das Famílias com práticas saudáveis aos 
sábados: oficina de interpretação de rótulos, palestras sobre 
alimentação saudável, como plantar árvores, colheita na 

horta, degustação de hortaliças, suco detox”



Parcerias e Oficinas sobre meio ambiente, 
sustentabilidade e práticas saudáveis

� Bike YBÁ – Sucos produzidos 
com a energia do pedal

� Secretaria do VERDE – Troca de mudas, 
oficinas sobre tipos de solo, ciclo da água e 
terrário com os técnicos Francisco e Sandra 



“A escola deve ser um espaço permanente  de “A escola deve ser um espaço permanente  de “A escola deve ser um espaço permanente  de “A escola deve ser um espaço permanente  de 
INCLUSÃO, onde cada indivíduo oferece o que INCLUSÃO, onde cada indivíduo oferece o que INCLUSÃO, onde cada indivíduo oferece o que INCLUSÃO, onde cada indivíduo oferece o que 

tem de melhor, socializa sua prática e colabora na tem de melhor, socializa sua prática e colabora na tem de melhor, socializa sua prática e colabora na tem de melhor, socializa sua prática e colabora na 
construção do conhecimento coletivo!”construção do conhecimento coletivo!”construção do conhecimento coletivo!”construção do conhecimento coletivo!”
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