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Resumo: Horta comunitária na vila Vista Alegre com objetivo de proporcionar
melhorias para a comunidade com relação à qualidade alimentícia e promover o
bem-estar social. O projeto de extensão da horta comunitária pretendeu ainda levar
aos moradores da vila, novos conhecimentos e novas técnicas no cultivo de
hortaliças com as orientações do aluno bolsista, que adquiriu o conhecimento com
professores da área Educacional Técnica do IFRR/Campus Novo Paraíso, e com a
troca de experiências entre os participantes do projeto. Começamos com a
divulgação da ideia na comunidade e recrutando pessoas para participarem do
projeto. Com a ajuda dos participantes iniciamos com reuniões para elaborar a
metodologia e a escolha do local mais adequado, depois continuamos com o
preparo do solo, construção da estrutura e a manutenção do projeto junto com os
participantes que também ajudaram com doações de sementes e mudas. Durante a
realização do projeto houve alguns contratempos devido a fortes chuvas trazidas
pelo rigoroso inverno na região, porém conseguimos adaptar a metodologia e seguir
com as atividades de adubação, plantio, rega e limpeza dos canteiros, sendo que
com a realização em grupo, as atividades contribuíram para uma boa interação
social entre os participantes e a troca de conhecimento entre eles melhoraram as
técnicas de cultivo. Com a finalização das etapas de plantio e manutenção, partimos
para a colheita das hortaliças e distribuição na comunidade, onde atendeu a
necessidade de trintas famílias, totalizando 104 pessoas, neste sentido as atividades
do projeto de extensão realizado na comunidade de Vista Alegre se mostraram
promissoras e com benefícios a sociedade desta localidade.

Palavras-chave: Alimentos, Comunidade, Horta, Hortaliças.

Apoio financeiro: PBAEX/IFRR.

1

Orientador do Projeto Horta Comunitária. E-mail: altemailson.silva@ifrr.edu.br
Bolsista do PBAEX - IFRR/Campus Novo Paraíso.
3
Aluno Voluntário do IFRR/Campus Novo Paraíso.
4
Aluno Voluntário do IFRR/Campus Novo Paraíso.
2

