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JUSTIFICATIVA - PL 0700/2015 
O presente projeto visa promover as ações de educação alimentar, mediante 

orientação didático-pedagógica, visando à elevação do nível de saúde da comunidade escolar, 
em especial as crianças e jovens da rede municipal de ensino, através de uma alimentação 
saudável, sem produtos químicos, de alto valor nutricional e de baixo custo. 

Com o crescente estudo relacionado a alimentos, a saúde e a qualidade de vida, o 
Projeto "Horta Escolar Comunitária" vem de encontro aos anseios das crianças e da escola no 
sentido de transmitir a importância dos alimentos produzidos em horta comunitária, sem 
produtos químicos, agrotóxicos e principalmente o fazer coletivo, tão fundamental para 
desenvolver o relacionamento interpessoal das pessoas e aprender viver e trabalhar as 
adversidades juntos. 

Deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de Educação a entrega de 
sementes, ferramentas, adubos, proteção, em fim, toda infraestrutura necessária para instituir e 
manter as hortas comunitárias nas escolas, o que será de grande importância para disseminar 
ações de educação alimentar, visando elevação do nível de saúde dos alunos. 

Enfim, esse projeto vem somar em todos os sentidos econômico, educacional, cultural, 
alimentar e consequentemente na vida e na melhoria da qualidade de vida dessa comunidade 
escolar. 

Tendo em vista que a medida proposta reveste-se de elevado interesse público no que 
se refere à prevenção de doenças vocais e auditivas dos professores da rede municipal de 
educação, peço a aprovação dos nobres pares. 

Destarte, por objetivar ampliar o acesso dos alunos da rede pública a uma alimentação 
saudável, sem produtos químicos ou agrotóxicos, espero contar com o voto favorável dos 
nobres Pares à presente propositura. 
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