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RESUMO: Este projeto tem como objetivo geral promover a sensibilização e conscientização sobre a
necessidade de desenvolvermos práticas ambientalmente, socialmente e economicamente
sustentáveis, utilizando como ferramenta as hortas agroecológicas. Envolverá as ações: Implantação e
manutenção, no Centro Acadêmico de Vitória (CAV), uma horta agroecológica modelo, um viveiro de
mudas para suprir a horta e demais projetos de extensão, um jardim de plantas alimentícias não
convencionais, um sistema de compostagem no CAV; Promoção de rodas de conversa com sobre
sustentabilidade ambiental, social e econômica; Oﬁcinas sobre compostagem, plantas alimentícias
não convencionais (PANC´s) e hortas urbanas; Curso sobre hortas agroecológicas urbanas,
comunitárias e escolares; Mutirões agroecológicos em escolas e/ou comunidades; Oportunizar a todos
os envolvidos no projeto, a vivência interativa com a natureza, por meio da horta agroecológica, do
jardim de PANC´s e do sistema de compostagem. A equipe do projeto conta com professores e
estudantes do CAV, e o público-alvo inclui a comunidade acadêmica em geral, a comunidade de
entorno da universidade e de outros bairros que acolherão as rodas de conversa, e os professores de
educação básica e estudantes interessados nas oﬁcinas e nos cursos ministrados pela equipe deste
projeto. As rodas de conversa ocorrerão no CAV, na comunidade do Alto do Reservatório, na Praça da
Bela Vista, e em outras comunidades interessadas. As oﬁcinas e o curso ocorrerão no Centro
Acadêmico de Vitória, local onde serão implantadas a horta, o viveiro, o jardim de PANC´s e o sistema
de compostagem.

