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Cultivo das hortaliças é realizado pelas próprias crianças

pim~ntõesecoentrosão al-

gumasdas hortaliças que
as crianças da Escola MtJnicipal
CecRia Meireles, na Comunidade
do Buriti. na Macaxeira. Recife,estão aprendendo a cultivar. Elas estão sendo beneficiadas pelo projeto Horta.nas Escolas. QUetem
como objetivo,principal inçentivar
o consumo diário de frutase legumes entre os alunos das uIDidades
municipais de ensino. O p~ojeto é
fruto de uma parceria da' Prefeitura do Recife com organizações
não govemamentais. Através de
palestras e aulas práticas. os alunos aprendem sobre os beneffcios
e as vantagens de consumir alimentos saudáveis e naturais. Assim, eles ficam conscienteS.de que
manter esse hábito sadio ~rá im-

portante para o futuro deles e de
toda a famflia.
A horta já funciona em oito escolas da rede municipal. do Reci~
fe e a previsãÇ>
é de que mais 30
unidades sejam beneficiadas até
2012. "Oprograma é um projeto piloto da Secretaria de Educação da
Prefeitura do Recifee prevê a construção de hortas em outras 197
escolas municipais até agosto do
próximo ano", reforça o gerente
de alimentação da PCR. Marcelino Félix.As palestras são realizadas através de teatro de fantoches. Os canteiros das hortaliças
são todos em formas geométricas, ensinando as crianças a identificar um retângulo. um quadrado ou u,m cfrculo. Acerca que fica
em volta dos canteiros são feitas
com garrafas PET.incentivando o
uso do material redclável.
Depois da teoria, nada melhor do
que a prática. É o momento em
que os alunos vão para cozinha e
colocam "a mão na massa". "Já
aprendi a fazer muita coisa, como
suco com laranja e cenoura", disse a aluna ElyoenaiSouza. li anos.
(Cristlna MarIaI/Espedal

pal'll o Aqui PE)

