
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicado 008                                                 Cruzeiro, 16 de março de 2018. 

 

Senhores pais ou responsáveis, 
 

Iniciamos o “Projeto Horta”. Esse projeto tem como objetivo 

estimular os nossos alunos a terem uma vivência com o Meio Ambiente. 

Uma das atividades do projeto é a Nossa Horta, que oportunizará 

aos nossos alunos plantarem e terem contato direto com a natureza e o que 

ela pode produzir.  Com isso, reconhecerão a importância das plantas, a 

valorização de uma boa alimentação, os diferentes tipos de hortaliças, o 

tempo de cultivo de cada uma delas e de sua colheita. 

É importante integrar ao projeto, recursos de aprendizagem que são 

fonte de observação e de pesquisa.  

A parte teórica do projeto será desenvolvida em sala e o plantio 

acontecerá no período de 19/2 à 23/2. 

Hoje, dia 16/2, foi o dia oficial da abertura do projeto “Nossa 

Horta”. A partir do dia 5/3 o espaço preparado, especialmente, para o 

desenvolvimento do projeto estará disponível para visitação. 

Diariamente uma turma será levada ao canteiro, onde realizará os 

procedimentos de cuidado e acompanhamento. 

A culminância do projeto será a colheita do que foi plantado, de 

acordo com cada turma e o aproveitamento dela, em casa. Posteriormente, 

os alunos irão relatar, por meio de registro, como foi esse momento com a 

família. 

Desde já agradecemos a parceria e confiança em nós depositada. 

Nos colocamos à disposição para mais informações e aproveitamos a 

oportunidade para convidá-los a conhecer a “Nossa Horta”. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Pedagógica. 

 

 

 
                                          “Semeando valores... Colhendo vencedores.” 
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