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A consciência da alimentação saudável e da produção do próprio alimento bem com a valorização e o 

cuidado com os espaços onde se vive ou trabalha são aspectos fundamentais para uma maior 

qualidade de vida. Este trabalho objetiva capacitar e promover consultoria técnica para implantação ou 

ampliação de hortas, pomares e jardins orgânicos em instituições no município de Bagé, com apoio 

dos estudantes do curso Técnico em Agropecuária do Campus Bagé. Estes espaços de orientação e 

capacitação poderão ocorrer in loco ou das dependências do Campus Bagé e terão caráter educativo 

podendo envolver crianças, adolescentes ou adultos sobre a produção e consumo de alimentos 

saudáveis (frutas, hortaliças, condimentos, plantas medicinais), bem como harmonizar os espaços 

ornamentando suas moradias ou locais de trabalho ou de estudo. Cabe ressaltar que o principal público 

alvo são escolas municipais de Bagé. Com isso, é esperado que a compreensão sobre a importância 

da alimentação saudável e do cuidado com o ambiente seja reforçada, e que isso ultrapasse os muros 

dos locais de estudo ou trabalho, refletindo também nos hábitos das famílias e na comunidade onde 

estão inseridos, despertando com isso, a iniciativa para a implantação de outras hortas. Além disso, o 

projeto prevê como resultado a capacitação prática dos alunos bolsistas e voluntários envolvidos no 

projeto, na área de produção orgânica, bem como conscientização sobre a importância de buscar 

métodos alternativos de produção, com base em princípios orgânicos. Este trabalho está em fase inicial 

de desenvolvimento, contudo, é importante destacar que já ocorreram outras versões desse trabalho, 

que apresentaram bons resultados o que motivou a continuidade e ampliação do mesmo. Autores: 

Arisandro Rodrigues Mendes (1° autor), Geilson da Cruz Vogel (2° autor). Coautores: Antônio Gabriel 

Da Silva Machado, Liciê Iasmim Hencker Scolari e Letícia Silva de Freitas. 
 


