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PROGRAMA 

HORTAS CARIOCAS 



1)OBJETIVOS  
1.1) Incrementar a produção rural , com base nas rela- 

ções comunitárias e familiares; 

1.2) propiciar a preservação ambiental sustentável, 

através da criação de sistemas agroflorestais nos 

reflorestamentos da SMAC; 

1.3) gerar renda e postos de trabalho nas comunidades 

circunvizinhas às áreas de atuação do programa; 

1.4) privilegiar a agricultura orgânica; 

1.5) propiciar aos equipamentos municipais a oferta de  

alimentação de melhor qualidade, sempre em acordo com  

as boas práticas da nutrição e com as recomendações da  

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 



1)OBJETIVOS  

1.6) Proporcionar às famílias em situação de vulnerabili- 

dade nutricional uma alimentação mais saborosa, saudável, 

diversificada, econômica e rica em nutrientes; 

1.7) Valorizar a participação da comunidade na agricultura 

 urbana de forma a manter sua operação sustentável; 

1.8) Desenvolver a prática de plantio e os hábitos do consu- 

mo regular de frutas e hortaliças frescas e de boa qualidade; 

1.9) Estimular o uso seguro de plantas medicinais para a  

melhoria das condições de saúde, em parceria com a SMS; 

1.10) Capacitar os beneficiários do programa para a gestão  

empreendedora de agronegócios com caráter associativo; 



1.11) Desenvolver o programa também em Unidades de Ensino  

da SME, de forma que o produto da colheita possa ser utiliza- 

do na própria escola, como complementação da merenda es- 

colar, além da utilização do espaço cultivado como sala de  

aulas abertas de educação agroambiental; 

1.12) Disseminar nas comunidades, os princípios de 

agricultura associativa, fortalecendo iniciativas 

comunitárias e agroecológicas para a ocupação de quintais 

e terrenos subutilizados ou ociosos; 

1.13) Transformar áreas vizinhas à comunidades carentes com  

potencial agrícola em unidades descentralizadas de desenvol- 

vimento da agricultura agroecológica, urbana e de vigilância  

da segurança alimentar no município. 

1)OBJETIVOS  



a) SMAS – Utilizar pessoas que já passaram pelo curso de ca- 

pacitação de Escola Carioca de Agricultura Familiar (Fazenda  

Modelo), dando-lhes a oportunidade da continuidade do  

aprendizado. Parte da colheita (50%) deverá complementar  

o abastecimento de alguns equipamentos daquela secretaria; 

b) SMS – Estabelecimento de parceria com a Gerência de Promo- 

ção de Saúde, através do cultivo de fitoterápicos em unidades da- 

quela Secretaria, com posterior encaminhamento das colheitas às  

farmácias de manipulação do município 

2) PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

ESTABELECIDAS 



2) PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

ESTABELECIDAS 
c) SME – Possibilidade de utilização de espaços livres em Escolas 

Municipais, com vistas à confecção de hortas que exercem 

influência positiva na alimentação dos alunos. As equipes são 

formadas por pais de alunos, aumentando ainda mais a 

integração família – escola; 

d) Secretaria Estadual de Agricultura/EMATER-RJ - participação  

ativa na prestação de Assistência Técnica ao PHC, além do em- 

preendimento de ações nos demais mecanismos de desenvolvi- 

mento agrícola carioca; 

e) Ministério da Agricultura Pecuária de Abastecimento (MAPA)   

desenvolvimento de políticas para o incremento da produção de 

gêneros orgânicos no MRJ. 





 
 

 

 

3) EVOLUÇÃO DO PHC 



4) DIFERENCIAIS ENTRE HORTAS  

COMUNIDADE ESCOLA 

Possibilidade de realização de 
“colha e pague” e feirinhas 

comunitárias 

“Colha e pague” não pode ser 
realizado 

Possibilidade de atingir a 
sustentabilidade 

Dependência do apoio 
permanente 

Meação da produção 
  

Produção destinada ao refeitório 
da escola e doação aos alunos e 

mestres 

Maior mobilidade Menor mobilidade 

Menor interferência na questão do 
abastecimento 

Maior interferência na questão do 
abastecimento 

Menor interferência na Educação 
agroambiental 

Interferência direta na Educação 
agroambiental 

Possibilidade de doações para 
outros equipamentos (creches, 

abrigos) 

Doações exclusivas para a escola 
e corpo docente e discente 

Atinge maior público em situação 
de vulnerabilidade nutricional 

Atinge a Segurança Alimentar e 
Nutricional dos alunos 

 



5) CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO  

DAS EQUIPES 

a)Preenchimento da ficha de cadastro na Associa- 

ção de Moradores ou instituição parceira; 

b)Realização do exame com questões de múltipla  

escolha; 

         c)Realização de exames dissertativos e de interpre- 

         tação de texto; 

         d)Avaliação oral. 
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Implanted Vegetable Gardens 

Communities schools 



Centro de Produção de Mudas 

Horta Carioca Dirce Teixeira – Jd. Anil - JPA 







Complexo de São Carlos   

Antes                                   Depois 
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