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1 INTRODUÇÃO

2 DESENVOLVIMENTO

Em 2019 o projeto “Consumo consciente: da horta ao descarte” foi

Todas as atividades foram planejadas em conjunto via plataformas virtuais e

integrado ao projeto de extensão “Cultivando ‘a Jardim’: uma Horta

em reuniões presenciais, com as extensionistas e coordenadoras do projeto.

Comunitária na Universidade” e seu principal objetivo foi desenvolver

Foram elaborados planos de ação, com objetivo, metodologia, resultados e

ações interdisciplinares sobre alimentação adequada e saudável na

avaliação, para as atividades participativas, como rodas de conversa,

perspectiva da qualidade de vida e da sustentabilidade ambiental. Foram

oficinas e discussões temáticas. Para facilitar a comunicação com a

abordados temas relacionados a Segurança Alimentar e Nutricional,

comunidade interna e externa, foram elaborados planos de mídia, com as

consumo consciente de alimentos, e seu descarte, discutindo também a

postagens a serem realizadas nas mídias do projeto (Instagram e Facebook).

importância desses temas para gerar um bem-estar social.

As principais atividades realizadas estão ilustradas na figura 1.

Distribuição de
Biofertilizante

Confecção
de Mini Composteira

Início do curso de
Agricultura e Compostagem

Março

Término do Curso de
Compostagem e Agricultura
Urbana

Julho

Junho

Maio

Mutirão Volta às aulas

Agosto

Roda de Conversa sobre
Plantas Alimentícias Não
Convencionais

Setembro

Atividade realizada em comemoração
ao Dia Mundial da Alimentação

Outubro

Próximos

Agosto

Estação sensorial
(Semana do Meio Ambiente)

Visita à Associação
dos Agricultores
Familiares do Guarujá

Figura 1: Atividades realizadas.
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3 CONSIDERAÇÕES
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principalmente, aos alunos, mas atingindo também servidores e comunidade
externa. A Horta Comunitária (figura 2) foi um espaço utilizado para
concentrar e disparar discussões e reflexões por meio de atividades
participativas que proporcionaram muitos momentos de trocas de saberes
populares e técnico-científicos, trabalho de cooperação e bem-estar aos
envolvidos. Ademais, pude conhecer melhor os espaços físicos e instâncias

Figura 2: Horta Comunitária.

da Universidade, percebendo, portanto, a importância de cada setor.
facebook.com/horta.unifesp.9
cultivandoajardim
horta.unifesp.bs@gmail.com

