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“Este Informe tem por objetivo 

fornecer informações para que 

outras hortas de plantas medicinais 

sejam realizadas e aperfeiçoadas”. 
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Apresentação 

Mais vegetação, mais verde, mais saúde!  

As grandes cidades do mundo, com raras exceções, com a migração do homem do campo, 

industrialização e urbanização, faz que poucos de nós possamos viver em áreas de vegetação.  

Todos gostam de comtemplar as árvores, as flores, pois é muito relaxante e atraente passear 

por parques e florestas. Estudos recentes em universidades americanas e inglesas 
descobriram que viver perto de áreas verdes tem efeitos benéficos sobre a nossa saúde e dos 

nossos filhos. Mais vegetação, mais Verde, mais Saúde! Viver perto de parques, jardins, 
hortas e florestas prevê um aumento de saúde e de longevidade de vida, fatos que é 
independente da classe social.  

Pesquisadores descobriram que a mortalidade era maior em áreas menos verdes, e mesmo 

pequeno espaços verdes em ambientes de vida fizeram a diferença para as pessoas com risco 
de doenças fatais. Foi constatado que em ambientes mais arborizados, as taxas de asma de 
crianças diminuíram. Fator devido à presença de mais árvores melhora a qualidade do ar, 

bem como incentiva as crianças a brincar ao ar livre,  

O Projeto Verde Saúde é um grande sonho concebido há tempos atrás, integrando diversas 

ações: Espaços com Hortaliças & Plantas Medicinais; Farmácias Verdes; Hortos, Arboretos 
e Jardim Botânico de Plantas Medicinais; Universidade Popular de Plantas Medicinais; 

“Farmácia em Casa”; “Horta em Casa” dentre outras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Horta & Plantas Medicinais criada com muito amor e determinação na Escola Oratório de 

Bebé em Aracaju, poderá ser uma ação de muitas a serem criadas, possibilitando num futuro 

próximo que seja criado o 1º Jardim Botânico de Plantas Medicinais em Sergipe. Este 

informe foi escrito visando ser uma ’semente’ para este sonho maior. 

      “É impressionante o que se pode fazer com pouco ou nenhum dinheiro!” 

“FAZENDO e APRENDENDO ... JUNTOS PODEMOS” 

Marcio Landes Claussen  
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"Que seu remédio seja seu alimento,  

e que seu alimento seja seu remédio" 

Hipócrates - Pai da Medicina.- Ano 450 A.C. 

OBJETIVO 

O objetivo do “Projeto Verde Saúde” – Horta & Plantas Medicinais é 

informar, orientar e educar crianças e adultos sobre o plantio e o correto uso das 

plantas na alimentação e saúde; visa também despertar e ensinar o amor e o 

respeito pela natureza, através da educação ambiental.  

 

   
Entrada e canteiros da horta já produzindo cercados com “tijolos d’água”. Como é um 

projeto educacional os canteiros foram construídos com formas geométricas 

(retângulo, circunferência, losango, trapézio, triângulo, hexágono, pentágono) 

 
O projeto proporciona o envolvimento das alunas da Escola, seus familiares e 

visitantes com a natureza. No local foram plantadas hortaliças e plantas 
medicinais que são 

consumidas pelas próprias  
alunas nas refeições da escola  

e em outras destinações a  
serem definidas. 

 
  “Canteirinhos suspensos” 

     Berçário de mudas 

           OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorizar a importância do trabalho e cultura do 

homem do campo; 

 Saber que planta medicinal somente é remédio 

se for usada corretamente; 

 Compreender a relação entre o ar, solo, água, 

sol e nutrientes; 

 Despertar o interesse para o cultivo de horta e 

conhecimento do processo de germinação, 

adubação e colheita; 

 Dar oportunidade aos alunos de aprender a 

cultivar plantas utilizadas como alimentos e 

como remédios; 

 Saber que os seres humanos e todos os animais 

dependem 100% das plantas para se 

alimentarem. 
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PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
O planejamento, execução e implantação do “Projeto Verde Saúde” contou com 

a participação dos voluntários e “Amigos da Escola” Engenheiro Químico e 

Professor Marcio Landes Claussen, do Agricultor e Pedreiro Givaldo Santos, do 

Corpo Docente e Discente, da Direção da Escola da Escola e do Oratório de Bebé. 

 Irmã Beatriz de Marco – Diretora da Escola – Tel: 79-3179-4532 

 Givaldo dos Santos –DEA/SEED - Tel: 79-9897-1886 e 3259-5973 

 Marcio Claussen – Voluntário - Tel:3224-1677 e 8118-6223                                

E-mail:  erofsjb.seed@seed.se.gov.br       marcioclaussen@gmail.com 

 

       
Givaldo Santos e Marcio Claussen – Voluntários e “Amigos da Escola” //  Irmã Beatriz –Diretora da 

Escola e Irmã Salete – Presidenta do Oratório de Bebé 

 

LOCAL   

O Projeto foi implantado em um espaço da Escola "Oratório Festivo São João 

Bosco", localizada a Rua Ribeirópolis s/n – Aracaju -SE. A Escola é referencia de 

excelência em ensino do 1º grau em Sergipe, é a grande vencedora em 1ª lugar 

do Prêmio Gestão Escolar 2010 e 2011.  
 

     

Entrada da Escola onde a horta esta localizada no lado esquerdo //  

Pé de oitizeiro existente na Escola visto no fundo do corredor 

O Oratório Festivo "São 

João Bosco", conhecido 

como "Oratório de Bebé", 

foi fundado em 1914, por 

Genésia Fontes (Mãezinha 

Bebé), tem como objetivo 

abrigar, amparar e educar 

crianças e adolescentes do 

sexo feminino. No inicio as 

atividades eram realizadas 

debaixo de um Oitizeiro. 

 

Tel:9897-1886
mailto:marcioclaussen@gmail.com
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EXECUÇÃO 

A execução do “Projeto Verde Saúde” se desenvolveu basicamente e 

sumariamente através das 12 fases seguintes: 

1ª FASE – Avaliação do terreno 

Inspeção e medição da área, registro fotográfico (antes/durante/depois) das 

etapas do projeto, definição de fontes de recursos e limpeza da área. 

     
Fotos de avaliação da área utilizada. É importante contar com a presença de pessoa que conheça 

em detalhes o histórico do terreno e os problemas da área e as utilizações que já teve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diretrizes Gerais 1ª fase. 

 1 – Inicialmente é necessário conhecer a fertilidade do terreno através de análise química do solo. Com  

base nesta análise recomenda-se a adubação orgânica e se necessário, a correção da acidez do solo. 

2 - Para a implantação de uma horta serão levantados os canteiros de tamanhos variados e largura de 1 

metro. Recomenda-se proteger os canteiros com cercamento de tijolos, placas de cimento, garrafas pet 

ou madeiras rústicas (20 a 30 cm de largura) utilizadas em construção, deixando-se caminhos de 0,5 m 

de largura entre eles, para facilitar o deslocamento dentro da horta. 

3 – Na horta do Projeto Verde Saúde forma definidos que os canteiros encostados nos muros serão 

usados para as Plantas Medicinais e terão:  90 cm de largura com corredores de 80 cm de largura 

3 – Na horta do projeto Verde Saúde os canteiros foram cercados com “tijolos d’agua” feitos de garrafa 

plástica e possuem 1 m de largura e comprimento variável, tendo uma distância de 0,50 m entre eles 

Dimensões da Área (aproximadamente 300 m2) 

Comprimento muro fundo: 17 m;   Comprimento muro frente: 12 m;     Largura (Área apoio muro): 12 m;   

Largura (Portão ao muro): 21 m 
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2ª FASE – Conhecendo o projeto 

Escola: Uma ação importante é fazer com que a comunidade que estará 

envolvida, conheça detalhes do projeto. 

Foram realizadas, apresentações do projeto pelo voluntario Marcio Claussen ao 

corpo Docente e Discente da Escola e aos familiares das alunas. 

       

Apresentação do projeto junto as alunas, familiares e professores da Escola. Esta ação contou 

coma participação da voluntária Zilda Santos.  

Diretoria de Ensino de Aracaju – DEA/SEED 

Em momentos distintos, foram realizadas duas apresentações do projeto pelo 

voluntario Marcio Claussen. Uma à Direção da DEA/SEED, em 16 de julho, durante 

visita a horta na Escola a outra no dia 18 de julho no auditório do DEA aos 

coordenadores de ensino das Escolas e convidados. 

 

 

Marcio Claussen,  explica a  

Nadia  Maria Cardoso, Diretora 

do DEA e a Cristina Costa 

Fonseca, Coordenadora de 

Ensino do DEA,  detalhes da 

implantação do projeto.   

Nesta foto a barraca de feira 

será adaptada para funcionar 

como um Canteiro Suspenso 

com 10 ‘canteirinhos’ 

adaptados da bandeja plástica  

de massa. 
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3ª FASE – Planejamento e Folheto 

Elaboração de diagrama esquemático sobre o projeto e produção de folheto 

informativo com descrição dos seus objetivos e dados do projeto. Busca de 

empresas apoiadoras e colaboradores para o projeto. 

Visando informar e dar transparência aos objetivos e as ações do projeto, foi 

afixado na entrada da Escola quadro com texto do folheto e dados do projeto. 

 IDEIAS: 1 - De construir os canteiros com 

formas geométricas, visando proporcionar as alunas da Escola um aprendizado pratico da 

matemática foi sugestão de Patrícia Maia – DEA/SEED Programa Mais Educação.  A de se utilizar 

garrafões de 20 litros como vasos foi de Maria José – Casa da Ração. 

 

A construção da 

cobertura /quiosque 

para apoio as aulas 

teóricas e praticas    

mencionadas na fase 11 

deste informe depende 

da viabilização 

financeira – doação de 

material e mão-de-obra 

a ser conseguida 

 

NEEM – A árvore da vida! 

(Azadirachta indica A Juss) 

Neem é considerada a “árvore da vida” 

por resolver problemas globais, possui 

propriedades medicinais e pode trazer 

soluções ao meio ambiente e assim 

ajudar a todos.  

É uma planta conhecida pela sua múltipla 

utilização, pois dela tudo se aproveita 

como casca, folhas, flores, raízes, 

sementes e madeira  

No local da horta existe um lindo pé de 

NEEM, cuja muda foi plantado há 5 anos 

pelo José Roque – “Amigo da Escola”! 

Foto ao lado 
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4ª FASE – “Tijolos d’água” 

Na coleta das garrafas de plástico de 2 litros para a proteção dos canteiros deve-

se buscar o envolvimento do corpo discente, seus familiares, docentes da Escola. 

Foi importante o entendimento das alunas na diferença entre: O que é uma 

garrafa plásticas vazia... e quando é tirado o rotulo e enchida de água e 

tampada: não é mais uma garrafa transformou-se em...um Tijolo d’água, que 

fará parte da construção da horta. 

        
Fotos de garrafas pet coletas junto as alunas e familiares e colaboradores diversos (residências, 
restaurantes, etc). As garrafas devem ser de 2 ou 2,5 litros e ter tampas. Podem também ser 
adquiridas junto a Cooperativas de Reciclagem e a catadores. Para transformar-se em “Tijolos 
D’água, tira-se o rotulo, enche-a totalmente com água e depois coloque a tampa. 

5ª FASE – Insumos e Equipamentos  

Obtenção de insumos (terra vegetal, adubo animal, sementes, mudas) e 

equipamentos (carrinho de mão, enxada, pá, sacho, ancinho, cavadeira, enxadão, 

facão, serrote, sacos para adubo, tesoura, fitilho, mangueira, regador, trena, 

balde, etc) para a horta. Equipamentos de irrigação (canos, aspersores). 

              
Foi utilizado um caminhão de terra vegetal na horta devido  o terreno ter baixa fertilidade e ser 

muito arenoso. O fornecimento de sacos de estopa aos produtores de adubo animal facilita o 

transporte e a obtenção de doação. Na foto 1 sacos de adubo animal e terra vegetal coberta. 
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6ª FASE – Preparação dos canteiros 

Preparação dos canteiros e colocação de cerca de proteção por “tijolos d’água”. 

Esta foi uma ação compartilhada com a participação do corpo discente. Esta ação 

consiste em encher as garrafas pet com água, colocar tampa, em seguida os 

“TIJOLOS D’ÁGUA” são encaixados com o gargalo para baixo na vala cavada, 

formando uma ‘cerca’. Esse cercado é completado com terra vegetal e adubo – 

esterco de gado e ave. 

     
Quatro Fotos que registram o inicio da construção dos canteiros com os “Tijolos D’água”. As 

alunas da Escola participaram em diversos momentos desta construção. Colocação dos tijolos 

d”agua por prestadores de serviço e elaboração dos canteiros pelo Givaldo Santos. 

             

7ª FASE –“Canteiros Suspensos” 

A utilização de canteiros suspensos é um importante aprendizado do Projeto Verde 

Saúde, pois além de dar conforto a quem irá trabalhar nas plantas, irá facilitar a 

operação de plantio, cuidados, rega e colheita. Será muito utilizado pelas alunas, 

onde farão aula pratica de plantio, estudos, e colheita.  
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“Canteiro Suspenso” com Garrafões de pet de 20 litros já cortados e foto com dois “Canteiros 

suspensos” feitos de adaptação de carteiras escolares, servindo de berçário/ sementeiras. 

O projeto optou por usar o canteiro suspenso, feito através de adaptação de 

barraca de feira, substituindo o toldo por sombrite – tela de sombreamento. A 

barraca de feira poderá ser substituída por estante de ferro e bancada escolar 

(inservíveis). – Ver detalhes no anexo. 

     
Modelo de ‘canteiro suspenso’ móvel. Poderá ser usado fixo feito com madeira ou tijolos. Optamos 

por adaptar duas barracas de feira e carteiras escolares inservíveis. 

Foram conseguidos por doação dois canteiros suspensos de 2m X 1m, que 

comportara 20 ‘canteirinhos’ – bandejas plásticas de 35cm X 55cm e vasos d’água 

feitos com garrafão pet de 20 litros. Serão usados nas aulas praticas de Educação 

Ambiental, para plantio de mudas e plantas garrafas plásticas de 2 e 20 litros. 

Um dos canteiros suspensos foi intitulado “Hospitalzinho das Plantas” – 

compondo da Maternidade/Berçário-semeadura e Enfermaria para tratamento das 

plantas doentes. Esta titulação facilitará as alunas a entender que a semelhanças 

dos seres humanos, as plantas são seres vivos, que nascem, crescem e morrem – 

necessitando assim de cuidados permanentes.  
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 8ª FASE – Pintura do muro e o Pau Brasil.  

Pintura com cor verde claro dos muros que cercam a horta. Foi escolhida a cor 

verde claro, pois o VERDE é a cor mais harmoniosa e calmante de todas. É a cor 

oficial do “Projeto Verde Saúde - Horta & Plantas Medicinais”.  

                     
Árvore Pau-Brasil no centro da bandeira nacional feita de ‘tijolos d’água coloridos’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

O  PAU BRASIL –Origem do nome 

Desde a escola primária, os brasileiros aprendem que os portugueses batizaram o país recém 

descoberto de Brasil em virtude da árvore, então abundante, fornecedora de um corante vermelho 

que os nativos usavam para tingir a pele. A história real parece, entretanto, ser um pouco diferente.  

Segundo DeFilipps (2001), já existia desde a Idade Média um próspero comércio de um corante 

vegetal vermelho entre a Europa, a Índia e o Sudeste da Ásia. O extrato do arbusto Caesalpinia 

sappan produzia um corante da mesma cor empregado pelos europeus na tintura de tecidos. A cor 

vermelha era bastante apreciada pela aristocracia, pois simbolizava a dignidade e a nobreza. Um dos 

diversos nomes populares da planta era ‘brazilium’. 

Quando Cabral chegou aqui, deu ao local que acabara de ‘descobrir’ o nome de Santa Cruz. Na 

realidade, desde o século XIV já havia uma ilha mística chamada Brasil que seria a fonte abundante 

do pau-brasil. O pau-brasil foi mencionado por Colombo em uma de suas viagens ao Haiti em 1501; 

uma espécie diferente da existente na Índia foi logo em seguida encontrada na costa brasileira; trata-

se da Caesalpinia echinata. Esta planta crescia em uma extensa faixa de floresta da América do Sul e 

esta região passou a aparecer nos mapas com o nome de ‘Brasil’ ou ‘Brasília’.  

Assim, o novo país realmente recebeu o seu nome devido à árvore lá existente, embora o nome 

‘brasil’ seja muito anterior à viagem de Cabral (DeFilipps 2001). 

A Lei Nº 6.607, instituída em  07 de dezembro de 1978, declara o Pau-Brasil árvore nacional, institui o 

Dia do Pau-Brasil que deverá ser comemorado no dia 03 de maio. 
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CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Em torno do Pau-Brasil que existe na horta - árvore da qual se originou o nome 

do nosso país, e tem um grande referencial em nossa história - foi construída 

uma bandeira nacional e visando valorizar o amor as plantas, o debate e ações 

positivas, no muro foi pintada uma proposta de mudança do texto da bandeira para: 

AMOR, ORDEM e PROGRESSO 

 

          
Árvore Pau-Brasil no centro a bandeira nacional – Foto do muro da horta onde 

consta o texto abaixo registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inscrição “ordem e progresso” da bandeira nacional, inserida em 1889 pela 

então recém-instalada República, poderá mudar. O Projeto de Lei 2179/03, do 

deputado federal Chico Alencar (RJ), altera a expressão para 

 “Amor, Ordem e Progresso”. 

“L’amour pour principe et l’ordre pour base; le progrès pour but” 

 Frase que inspirou o mote da Bandeira do Brasil "Ordem e Progresso.“ 

              Qual das duas você prefere ?   Com Amor  ou   Sem Amor? 
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9ª FASE – Identificação das Plantas 

Mapeamento e, identificação das plantas feitas com placas de 10 cm X 15 cm 

(feitas de sobras de pedaços de forros de PVC) e plantio de árvores frutíferas e 

medicinais.  

         
A correta identificação das hortaliças e plantas medicinais é fato importante para 

valorização das espécies e seu manejo e utilização adequada. O Projeto esta contando com a 

parceria e apoio técnico da Universidade Federal de Sergipe - UFS Ambiental na 

identificação de algumas plantas. 

 

10ª FASE – Semeadura, Plantação, Irrigação e Colheita. 

Esta importante fase, consistiu e consistira de forma permanente das etapas: 

a) Semeadura, plantação e cuidados com as mudas de hortaliças e plantas 

medicinais nos canteiros do projeto. 

  
As sementes de hortaliças e mudas das plantas medicinais e frutíferas vieram de diversos 

colaboradores, em especial de Jose Roque e Luciana Carvalho da EMBRAPA, e da 

Farmácia Viva / EMSURB e EMDAGRO. 
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b) Irrigação – Importante ação.  

A irrigação de uma horta bem feita é essencial para sua sobrevivência!  

A produção da maioria das hortaliças apresentam crescimento rápido: algumas 

hortaliças são colhidas com menos de 60 dias e a grande maioria com menos de 150 

dias. A água representa entre 80-95% das partes! 

A grande maioria das hortaliças, precisa de um suprimento de água 

constante ao longo de todo o ciclo. Por isso, a irrigação se torna fundamental, 

especialmente nos dias muito ensolarados e de períodos de estiagem maiores ou mais 

rigorosos. É o caso da Horta & Plantas Medicinais da Escola do Oratório de Bebé. É 

necessário no mínimo uma rega duas vezes ao dia, nos sete dias na semana!

         
Na horta do Projeto Verde Saúde foi implantado um sistema de irrigação usando seis aspersores 

e complementado por rega por mangueira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 

QUESTÔES DE QUANDO IRRIGAR?   

Já está na hora de irrigar? 

Devo irrigar a cada dois, três ou mais dias, todos os dias ou duas vezes por dias? 

Como saber qual o momento certo de irrigar? 

QUANTO DE ÁGUA APLICAR? 

Cada vez que ligo o sistema de irrigação, devo mantê-lo funcionando durante 

quanto tempo? Por meia hora, uma hora, duas horas ou até encharcar o solo? 

Qual a quantidade de água que devo aplicar a cada irrigação? 

Uma irrigação bem feita é essencial para produção da maioria das hortaliças. Mal 

feita é sinônimo de desperdício de agua e energia e nutrientes que são ‘lavados’ 
pela irrigação excessiva. 

Fonte: http://www.cnph.embrapa.br/paginas/serie_documentos/guia_irrigas.pdf 
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c) limpeza dos canteiros com retirada de ervas daninhas e aplicação de 

defensivos agrícolas naturais caso necessário. 

Na horta esta sendo utilizado quando necessário por recomendação da 

EMBRAPA o defensivo natural feito de folhas de NEEM (no local da horta há um 

pé de NEEM!). 

DICA: Uma fonte de consulta para aplicação de defensivos naturais é a 

publicação “Produtos Alternativos para o Controle de Pragas e Doenças 

na Agricultura” publicada pela COHIDRO podendo ser baixada gratuitamente 

no site: http://www.cohidro.se.gov.br//, 

 

b) Colheita das hortaliças 

Na horta a colheita de couve, coentro, cebolinha e salsa deve ser feita com 

cuidados especiais para que os pés das mesmas voltem a brotar e produzir. 

       
Edneide, Secretaria da Escola com balde de hortaliças a serem utilizadas na alimentação 

das alunas. Fotos de canteiros com as hortaliças: Coentro, Alface, Cebolinha e outras. 

 

11ª FASE – “Educar crianças e adultos sobre o plantio e o 

correto uso das plantas” 

Implementação de atividades de Educação Ambiental e treinamento para 

o cultivo e hortaliças e plantas medicinais para o corpo discente e seus 

familiares.  

Atividade Educacional 1 - CONHECENDO “VERDE SAUDE” 

Educação ambiental e práticas de jardinagem para todo o 

corpo discente da Escola.  

As atividades serão desenvolvidas de forma alegre pelas alunas 

da 1ª a 5ª série, por turma na parte da manhã e a tarde. Terá a 

duração aproximada de 2,5 horas. Começam normalmente com 
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uma visita aos canteiros da horta e posterior explicação teórica e 

execução de tarefas praticas junto aos ‘canteirinhos’ dos 

canteiros suspensos e dos canteiros redondos feitos de garrafões 

de 20 litros.  

           

Nos canteiros suspensos, semeiam e descobrem a importância do 

verde no planeta. Conhecem também as várias formas de reprodução 

das plantas, desde o processo embrionário e germinação das 

sementes até o enraizamento das estaquias. O reconhecimento das 

plantas medicinais e arvores frutíferas que existem na Escola. 

     

Como plantar um vaso com ervas (todos os alunos farão o plantio e 

levarão os vasos para casa) - No final da atividade/aula as crianças 

plantam em uma ‘vaso feito de garrafa plástica” uma muda de 

hortaliça ou medicinal. Esta muda levarão para casa e após 5 a 10 dias 

deverão traze-la para transplanta-la na horta 

Esta atividade será avaliada pelo corpo docente da Escola como atividade de 

Educação ambiental. 
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Atividade de Treinamento 2 – FARMÁCIA VERDE 

Para familiares dos alunos da escola e convidados. 

As atividades terão a duração aproximada de 3 horas, começam 

normalmente com uma visita aos canteiros da horta & Plantas Medicinais. 

 Reconhecimento, identificação e uso de 30  espécies de plantas 

medicinais; 

          
 Dicas do uso dos /ervas no nosso dia a dia; 

 Colheita secagem e armazenamento das ervas; 

 Propriedades medicinais dos temperos; 

 Colheita, secagem e armazenamento; 

   
 Como plantar um vaso com ervas (todos farão o plantio e 

levarão os vasos de garrafa plástica para casa); 

 Como manter condimentos frescos em vasos ou floreiras;  

 Formas adequadas de preparo das ervas (infuso, decocto e 

macerado); 

 Receitas e Dicas práticas de uso e manipulação das ervas. 
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12ª FASE – CONSERVEIRO e DOADORES 

Manutenção permanente da horta a ser feita pelo “Conserveiro”(ver detalhes no 

anexo) e voluntários / amigos da escola. 

  
José Almeida (Conserveiro Nº1), Givaldo Santos e Marcio Claussen (Amigos da Escola) 

 

“Grupo de Doadores para Contratação do Conserveiro” e 

 “Amigos da Escola Oratório de Bebé”. 

As famílias abaixo listadas assinaram o “Livro de Ouro” e estão doando 

R$20,00 por mês durante 12 meses e acreditam que JUNTOS com mais 30 pessoas 

possam ajudar na conservação da horta, plantio, rega e colheita das plantas, dentre 

outras atividades desempenhadas pelo CONSERVEIRO no Projeto Verde Saúde. 

 Djanal Neto 

 Edneide Avelino da Silva 

 Eunice Pereira da Fonseca 

 Floripes Vidal Meneses 

 Hebert Carlos Santos Pereira 

 Jose Roque de Jesus 

 Marcio Landes Claussen 

 Maria Lêda Cruz Silva 

 Patrícia Maia Brandão Pereira 

 Vitor Arcanjo Neto 

                    (Situação em 21 de setembro de 2012) 
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PARCERIAS – EMBRAPA e UFS AMBIENTAL 

Foram estabelecidas formalmente parcerias de apoio técnico com a 

EMBRAPA e a UFS AMBIENTAL. 

 

 
 

 

 

 

  

Foto registro da 

assinatura da parceria 

entre a UFS Ambiental e 

a Escola Oratório de 

Bebé. O fato ocorreu 

durante visita de Marcio 

Claussen, voluntário do 

projeto, a sede da UFS e 

ao Espaço de Vivência 

Agroecologica. 

Colaboradoras da UFS 

Ambiental: da direita 

para esquerda: Vivianne 

Andrade, Alana Danielly 

Vasconcelos, Márcia Rita,  

Ramoniell Dantas e a 

Professora Laura Gomes  

 

Foto registro da visita  de 

Salete Rangel  e José 

Roque, técnicos da 

EMBRAPA, formalizando a 

parceria. 

 Do lado direito da Irmã 

Beatriz-de chapéu 

vermelho  aparece José 

Roque que há cerca de 5 

anos plantou no local da 

horta uma muda de NEEM 

–A Árvore da vida, que 

aparece no fundo da foto. 

Hoje as folhas e os frutos 

desta árvore são usados 

como o defensivo natural 

da horta implantada. 
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E PROJETO VERDE SAÚDE 

O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO do Ministério da Educação visa fomentar, por 

meio de sensibilização, incentivo e apoio, projetos ou ações de articulação  de 

políticas sociais e implementação de ações sócio-educativas oferecidas gratuitamente 

a crianças, adolescentes e jovens. 

Este programa tem como objetivos: elevar o índice de aprendizagem, reduzir os 

índices de violência escolar, retirar os alunos de situação de vulnerabilidade, 

proporcionando o melhor intercâmbio entre clientela, através da ampliação  de 

tempos e espaços educativos e culturais, aproximando a escola e a sua comunidade. 

O PROJETO VERDE SAÚDE  proporciona o envolvimento dos alunos da escola com a 

natureza através do plantio de hortaliças, plantas medicinais e frutíferas, que poderão 

ser consumidas pelos próprios alunos nas refeições da escola e destinadas também 

para a comunidade aprimorar a sua alimentação. 

     As 

Patrícia Maia - Coordenadora do Programa MAIS Educação do DEA/SEED com sua filha Camila 

ao lado de Givaldo Santos–DEA/SEED e José Almeida -Conserveiro Nº1. Na foto da direita: 

Marcio Claussen e Camila, Patrícia Maia, Andreia Abreu e Maria Auxiliadora, respectivamente: 

Coordenadora de Ensino e Professora da Escola Oratório de Bebé. 

O objetivo do projeto é informar, orientar e educar crianças e adultos sobre o plantio 

e o correto uso das plantas na alimentação e saúde, visa também despertar e ensinar 

o amor e o respeito pela natureza, através da educação ambiental se incorporando ao 

Projeto Político Pedagógico. 

Assim, o PROJETO VERDE SAÚDE associado ao PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

irão criar um clima favorável pedagógico onde toda a escola envolva-se no processo 

de Educação Ambiental, Alimentação Saudável e Saúde Escolar dos alunos que devem 

estar inseridos no  Projeto Político Pedagógico da unidade escolar da rede pública 

estadual de ensino do estado de Sergipe. 
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ANEXOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Fazem parte integrante deste documento cinco anexos: 

1 - Como construir canteiros com garrafão de água de 20 litros.  

2 - Folheto sobre “Tijolos d’agua”.  

3 - Informe sobre “canteiros suspensos” e “canteirinho de plástico”.  

4 – O que é Conserveiro? 

5 – Relação das plantas existentes na Horta & Plantas medicinais 

 
APOIO AO  PROJETO: Pessoas Fisícas e Jurídicas  

                                                            (Relação até 21/09/2012) 

o Adubo / Esterco Animal – José Dantas 

o Canteirinhos Plásticos – Macário Material de Construção 

o Canteiros Suspensos – Adriano (Barraca de Feira) 

o Limpeza Terreno – Marcio Claussen 

o Fotografia do Antes – Pablo Mariano 

o Fotografia e Filmagem – Jane Mary Meneses 

o Livro de Ouro – Encadernações Capa Dura e Espiral 

o Esgoto Sanitário - DESO 

o Garrafão Plástico 20 litros – Casa da Ração 

o Garrafão Plástico 20 litros – Água LEV 

o Garrafas Plásticas – Alunas / familiares, Professoras da Escola e 

colaboradores diversos 

o Garrafas Plásticas – CARE 

o Mudas hortaliças – Givaldo dos Santos 

o Mudas de  Plantas Medicinais – EMBRAPA e EMSURB 

o Casa de apoio –Telhas e madeira – Macario Mat. Construção 

Aracaju, 18 de setembro de 2012 

“Sonho que se sonha só é só um sonho. 

Mas sonho que se sonha junto torna-se realidade”. 
D. Hélder Câmara 
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FOTOS DA INAUGURAÇÃO REALIZADA DIA 21 de SETEMBRO 
 

    
 

    
Debaixo do Oitizeiro convidados, professores e alunas participam da solenidade de 

inauguração: Hino Nacional epalavras da Direção e Colaboradores da Horta 

    
Ato importante da inauguração: José Almeida (Conserveiro) ajuda as alunas a plantarem a 

muda de Goiabeira (importante planta de uso medicinal) e a Irmã Beatriz (Diretora da 

Escola) orienta as alunas a plantarem a muda do Pau-Brasil. 
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FOTOS DA INAUGURAÇÃO REALIZADA DIA 21 de SETEMBRO 
 

  
 

   
 

    
Ação educacional no dia da árvore; 1 -Todas as alunas receberam sementinhas para que as 

plante com muito amor em uma garrafa pet e quando às mudinhas nascerem e crescerem 

irão traze-las a Escola para planta-las na horta. 2- Alunas fizeram evento com quadro 

alusivo ao dia da árvore e plantaram sementes em garrafas pet. 
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Como plantar num galão de 20 litros de água 

1 – Garrafão de 20 litros                                2 – Garrafão com furos                               3 – Garrafão cortado 

                       

Instruções de como fazer 

1 – Garrafão de 20 litros – adquirir com validade vencida (menor preço) ou consiga por 

doação. 

2 - Faça alguns furos (pode ser usado um prego quente ou uma furadeira, se preferir) na 

parte superior do galão com aproximadamente 1 cm de diâmetro. 

 3 - Corte o galão em duas partes medindo 15 cm da base. No pedaço menor, faça um furo 

na lateral com 2 cm de diâmetro, esse servirá como respiro no caso em que for usar o ‘vaso’ 

em local interno – sobre chão de lajotas. 

4 - Coloque o prato no centro do fundo do pedaço menor. Se for usar o ‘vaso’ no chão de 

terra não é necessário o prato. Basta fechar o gargalo do garrafão para a terra não escoar e 

fazer diversos furos  de 1cm de diâmetro na parte menor para a água de rega escoar. 

5 -  Encaixe o pedaço maior com a boca virada no pedaço menor – usar  o prato caso o ‘vaso’ 

for usado internamente (lembra-se de retirar sempre a água do fundo para evitar problemas 

com dengue).  

6 - Preencha de terra e plante as sementes (Ex: tomate; pepino; pimentão; cebola; alho; 

outras) ou mudas de plantas medicinais ou hortaliças. No caso de plantas que precisam de 

apoio (tomate; pepino) quando as primeiras folhas começarem a nascer, use a armação de 

arame para apoiar. 

                                                     

 4 – Garrafão com prato                            5 – Peças encaixadas                   6 – Vaso com terra e suporte 

http://www.ideiasgreen.com.br/2012/06/como-plantar-tomates-num-galao-de-agua.html
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 “TIJOLOS D’ÁGUA”  

Traga a sua garrafa PET de 2 litros com tampa e contribua com o  

"Projeto VERDE SAÚDE -- Horta & Plantas Medicinais" que esta sendo implantado por 

voluntários, em um espaço da Escola Estadual "Oratório Festivo São João Bosco", 

localizada a Av. Desembargador Maynard 1276 

PASSO A PASSO - Canteiros de garrafa pet 

1 – Alunos e familiares doam garrafas de plásticos com tampa. 

2 – Encher as garrafas pet com água - “TIJOLOS D’ÁGUA” 

           

OBS: Fotos meramente ilustrativas –Fonte: Internet 
3 - Essas garrafas cheias - “TIJOLOS D’ÁGUA”  serão encaixadas com o gargalo 

para baixo na vala cavada, formando uma cerca. Esse cercado é completo de 

terra boa e adubo – esterco de gado ou galinha. 

  
OBS: Fotos meramente ilustrativas –Fonte: Internet 

PARTICIPE! Com outras colaborações que puderem fornecer para que o 

projeto tenha o sucesso almejado 

 

TEXTO DO FOLHETO DA CAMPANHA  “TIJOLO D’ÁGUA” 

http://1.bp.blogspot.com/-ZCbSsSPtzD8/TlY8BeqJf_I/AAAAAAAAASs/fd6XZcUYHO4/s1600/facebook-1.JPG
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 “Canteiros Suspensos”  e  “canteirinhos de plástico” 

No Projeto “Verde Saúde” foram construídos dois canteiros suspensos, com cobertura 

de sombrite, que servirão de apoio para as aulas práticas dos cursos. 

1 - Formas de Canteiros suspenso e bandeja: COM CUSTOS 

“Barraca de Feira”, “Bandeja Plástica massa”, “Bombona de borracha cortada verticalmente ao 

meio (duas bandejas) 

                 

Formas de Canteiros: SEM CUSTOS – “Produtos inservíveis” 

Canteiros suspensos: Utilizar Estante de Ferro que foram descartadas – cortar com 80 cm de altura 

e/ou usar Carteiras escolares de ferro velhas /descartáveis.  

Canteirinhos: Garrafão de plástico de 20 litros com validade vencida, cortados na altura de 20 cm 

e garrafas pet de 2 litros poderão ser usadas de diversas maneiras. 

                                              

Forma final de estante e ‘Canteirinhos’: ‘SEM CUSTOS’ 

Modelo Esquemático de Estande de 2,00 X 1 m com 10 garrafões cortados (+-30 cm diâmetro) 

  

                                  

 

 

 

   “A natureza essencial de Deus é o amor” -1 Jo,4.8 

“O Amor é o que o Amor faz!” 
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“O Conserveiro” 

 O que é Conserveiro? 

A semelhança do pedreiro, bombeiro, carpinteiro,  engenheiro -  Conserveiro(a) é o 

nome que se chamará a pessoa que estiver prestando trabalho voluntário através 

(de) da Lei do Voluntariado N.º 9608 de 18.02.1998 no Projeto Verde Saúde – 

Horta & Plantas Medicinais1  na conservação da horta, plantio, rega e colheita das 

plantas, dentre outras atividades a serem definidas. 

 Como participar da Contratação do “Conserveiro”? 

Qualquer família/pessoa que possa doar R$20,00 por mês durante 12 meses  e 

acredite que junto com mais 30 pessoas possam dar trabalho para uma pessoa 

aposentada / desempregada que tenha qualificação e amor as plantas para 

desempenhar a função de CONSERVEIRO no Projeto Verde Saúde. 

 A doação mensal será feita diretamente no Oratório de Bebé / Secretaria da Escola. A 

pessoa doadora, deverá sempre que possível, uma vez ao mês visitar a horta, para 

verificar e constatar ‘in loco’ seu funcionamento e caso necessário apresentar 

sugestões a seus responsáveis. 

 Que tipo de trabalho o Conserveiro prestará ? 

O Conserveiro prestara serviços na Horta & Plantas Medicinais no período de 7:30 as 

11:30 horas (quatro horas diárias) sob a orientação da direção da Escola  ou de outro 

responsável pelo Projeto Verde Saúde a ser indicado. 

IMPORTANTE! 

                 1 - A participação neste projeto é de forma voluntária, sendo previsto que todos 

possam participar independente de credo religioso ou político. 

2 - Importante que os membros do “Grupo de Doadores para Contratação do 

Conserveiro” passem a fazer parte como “Amigos da Escola Oratório de Bebé”. 

3 – Os nomes das pessoas doadoras para contratação do Conserveiro, constarão de 

quadro a ser fixado junto a área da horta. 

                                                           
1 "Projeto VERDE SAÚDE-Horta & Plantas Medicinais" 

O "Projeto VERDE SAÚDE-Horta & Plantas Medicinais" funciona em um espaço da 

Escola Oratório Festivo “São João Bosco” localizada a Rua Ribeirópolis S/Nº-Aracaju 

–SE, anexo ao do Oratório de Bebé.  
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 “Planta medicinal somente é remédio  

se for usada corretamente” 

“...E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio” 
Ezequiel 47.12 

 
Relação de Plantas do “Projeto Verde Saúde”-  24.08.2012 

1. Abobora - Jerimum 
2. Alecrim 

3. Alface  
4. Alfafaca 

5. Alfazema 
6. Amora  

7. Anador 
8. Arnica 

9. Aroeira 
10. Arruda 

11. Avelos  
12. Babosa – Aloé 

13. Barba de velho 

14. Beterraba 
15. Boa Noite 

16. Boldo da Bahia - Sete 
Dores 

17. Boldo do Chile 
18. Brilhantina 

19. Brocolis 
20. Cana de açucar 

21. Cana do Brejo 
22. Capim  Limão 

23. Carqueja (*) 
24. Cavalinha (*) 

25. Cebolinha 
26. Cenoura 

27. Chicoria 

28. Citronela 
29. Coentro  

30. Coração de Vidro  
31. Couve Manteiga 

32. Crajiru(*) 
33. Dente de Leão 

34. Erva Cidreira 
35. Fortuna 

36. Funcho – Erva Doce 
37. Gervão  

38. Guaco 

39. Hortelã grande 
40. Hortelã miúda 

41. Hortelã pintada 
42. Insulina 

43. Limoeiro 
44. Losna 

45. Malva  
46. Malva branca 

47. Mamoeiro 
48. Manjericão  

49. Margaridão 
50. Melão São Caetano 

51. Mertiolato 

52. Mirra 
53. Moringa 

54. Mostarda 
55. Neem  

56. Noni 
57. Novalgina 

58. Oregano 
59. Pata de vaca 

60. Pau-Brasil 
61. Penicilina 

62. Pitangeira 
63. Quiabo 

64. Repolho 
65. Rucula 

66. Saião 

67. Salsa 
68. Salvia 

69. Sambacaitá  
70. Santa Maria 

71. Tanchagem  
72. Uvaria (*) 

73. Tipi 
74. Tomate 

75. Vinagreira 

(*) em transito 


