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OBJETIVO 
GERAL 

Desenvolver atividades 
de educação ambiental 

para toda a população do 
município de Jahu.      

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Contribuir com educação 
ambiental à cidade de 

Jahu com o 
desenvolvimento de 

atividades acessíveis à 
população, passando 
diversas informações 

sobre a vegetação nativa 
da nossa região; 

Orientar 
adequadamente os 

cidadãos a 
escolherem o melhor 

tipo de muda para 
compor a 

arborização urbana 
das vias; 

Promover plantios 
nas áreas verdes, 
contribuindo desta 

maneira com alguns 
aspectos climáticos, 

ambientais e 
sociais; 

 

 

Atualmente, o Horto Florestal Municipal possui uma sede com duas salas 

para educação ambiental uma voltada para arborização urbana e uma biblioteca e a 

outra para resíduos, uma sala para ferramentas, uma cozinha, duas salas para 

escritório, além de dois banheiros.  

Dentro do espaço voltado para educação ambiental a primeira sala, com o 

objetivo de trabalhar a arborização possui uma estante com livros com enfoque 

ambiental, que fica disponibilizado para consulta de qualquer um que visite o 

espaço, uma amostra de insetos, um espaço com frutos e alguns animais e rochas e 

uma mesa com sementes de espécies nativas além de uma pequena amostra de 

madeiras. 

A outra sala que tem sua temática voltada para os resíduos, possui um 

espaço com resíduos coletados nas margens do Rio Jaú, no espaço que contorna o 

Horto Florestal Municipal, fotos de fatos envolvendo o Rio Jaú ao longo da história 
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da cidade, com notícias que o envolvia de forma direta no desenvolvimento local, 

coletores de recicláveis e painel com tempo de decomposição dos resíduos  

 

NOME DA AÇÃO/PROJETO: “Da terra para a Terra” 

DATA: 08/05/2018 

DESCRIÇÃO: Na fase prática, os alunos do 6º e 9º anos, tiveram apoio para 

desenvolver as hortas verticais que são regadas por um sistema de mangueiras 

interligadas entre várias garrafas plásticas (PET). O uso deste recurso nas hortas 

verticais, contribui para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de 

reutilização desses elementos (poluidores) em prol da natureza, evitando, assim, o 

descarte inadequado deste tipo de material. 

O Projeto tem como objetivos sensibilizar os alunos e alertá-los de que a 

qualidade de vida depende do meio ambiente, e promover uma educação 

cidadã. Além disso, a escolha da horta vertical levou os alunos a refletir sobre 

os fatores ambientais que influenciam o crescimento dos vegetais. 
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NOME DA AÇÃO/PROJETO: Visita do Projeto Menor Aprendiz ao Horto 

Florestal Municipal. 

DATA: 05/06/2018 

DESCRIÇÃO: Os jovens do Projeto Menor Aprendiz (CIEE) visitaram o Horto 

Florestal Municipal na data em que se é comemorado o dia Mundial do Meio 

Ambiente. 

 Assim, os jovens puderam aprimorar seus aprendizados sobre a 

natureza e melhorar a conscientização sobre a temática ambiental. Para isso, 

foi mostrado as diversas sementes e suas adaptações para com o ambiente 

que cada uma vive, das quais os participantes puderam tocar e senti-las. Logo 

após, foi feita a trilha para despertar o sentimento de pertencimento dos jovens 

ao meio ambiente. 
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NOME DA AÇÃO/PROJETO: “Do Horto ao Kartódromo, seguindo o Rio Jaú” 
DATA: 10/06/2018 

Para encerrar a comemoração da Semana do Meio Ambiente foi 

executado um evento que teve início no Horto Florestal Municipal onde os 

participantes seguiram pedalando pela margem do Rio Jaú até o antigo 

kartódromo municipal, hoje local utilizado para caminhada. Ao final do passeio 

foi realizado o plantio de árvores na área interna do antigo kartódromo. 

O circuito teve seu início no Horto Florestal e percorreu a Avenida 

Julinho de Carvalho, Rua Lourenço Prado, margeando o Rio Jaú, ao chegar no 

Cano Torto os participantes puderam se hidratar e observar o entorno do rio. O 

passeio prosseguiu pela região central até o AERO Clube, a caminho do antigo 
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kartódromo. O evento foi encerrado com o plantio de mudas de árvores nativas 

na área interna do kartódromo. 

Com o passeio ciclístico foi levado à toda população questões 

importantes sobre a preservação do nosso planeta. Assim, todos puderam 

engajar ativamente na proteção da natureza trazendo seus familiares para 

participar do passeio, além de passar uma manhã de domingo se exercitando. 

O respectivo passeio reuniu cerca de 200 pessoas. 
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NOME DA AÇÃO/PROJETO: Comemoração do Dia da Árvore 

DATA: 20 e 21/09/2019 

DESCRIÇÃO: Foi realizada uma série de atividades em comemoração ao “Dia 

da Árvore” As ações previstas tiveram o apoio do Horto Florestal Municipal, 

com objetivo de reforçar a importância da preservação do meio ambiente, 

motivo de preocupação em todo o mundo. 

O propósito dessas ações é promover a importância da preservação das 

árvores e das florestas, incentivando a proteção do meio ambiente com 

atitudes que trazem benefícios à natureza. 
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Foi feita uma palestra no dia 20/09 na CMEI “Professora Gemma 

Cardillo Ferrari” às 14h com o tema “A importância das árvores na cidade”. 

Sendo feito o plantio de mudas nativas da região, juntamente com os alunos da 

escola.  

 

 
 

 
 

Já no dia 21/09, às 14h, os alunos do sexto ano do ensino fundamental 

da EMEF Professora Norma Botelho” participaram da palestra “Peroba Rosa – 

árvore símbolo do município” e fizeram o plantio de duas mudas da árvore nas 

dependências da escola. 

Assim, as crianças além de refletirem sobre a importância das árvores, 

também perceberam sobre a falta da Peroba Rosa em Jahu, símbolo da cidade 

e protegida por Lei Municipal. 
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NOME DA AÇÃO/PROJETO: Palestra sobre a importância das árvores no 

Meio Ambiente e plantio de mudas. 

DATA: 26/09/2019 

DESCRIÇÃO: A ação foi realizada na Instituição Pró-Meninas, que teve 

durante o mês de setembro um ciclo de estudos com ênfase em meio 

ambiente, que as meninas aprenderam e discutiram sobre vários assuntos, 

como arborização, conservação de matas, rios, resíduos, entre outros. 

E para finalizar a inciativa, o Horto Florestal Municipal realizou palestra 

sobre a importância das árvores no Meio Ambiente, além do plantio de duas 

mudas na calçada da entidade, incentivando e despertando o interesse pela 

natureza e criando o sentimento de pertencimento. 
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Após as ações anteriores, a Sala Verde Horto Florestal Municipal 

realizou uma intensa preparação para sua inauguração. Para isso foi feita uma 

reforma na sede, além de acréscimos de materiais que seriam utilizados em 

visita para explicações práticas.  
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NOME DA AÇÃO: Trilha no Horto  

DATA: 29/01/2019 

DESCRIÇÃO: Foi realizada uma trilha com as crianças a Associação Casa da 

Criança. Além da trilha, os participantes puderam observar as sementes e os 

insetos nativos da região, e também refletir sobre os resíduos sólidos e o Rio 

Jahu, com o acompanhamento de um monitor para explicar sobre todos os 

eventos da natureza. 

Também durante o passeio na trilha foram feitas diversas explicações 

sobre o rio Jahu, as árvores e meio ambiente. 
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NOME DA AÇÃO/PROJETO: Inauguração da Sala Verde Horto Florestal 

Municipal. 

DATA: 22/03/2019 

DESCRIÇÃO: Em comemoração ao dia Mundial da Água foi realizado a 

inauguração da Sala Verde do Horto Florestal Municipal. Projeto em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente, o espaço foi todo reformado e 
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reestruturado pela Prefeitura para atender escolas e interessados em educação 

ambiental. 

 Durante a inauguração foi feita a trilha para que todos os presentes 

participassem e também houve o plantio de duas mudas de árvores, com a 

ajuda das crianças da EMEI Prof Jayme de Oliveira e Souza. 

O objetivo desse projeto é promover a importância da preservação 

ambiental e do ecossistema. Assim, toda a população do município poderá 

usufruir da Sala Verde para despertar o sentimento de pertencimento com 

natureza e a conscientização ambiental. 

 
 

 
 

NOME DA AÇÃO/PROJETO: Doação de Mudas 

PERÍODO: contínuo 

DESCRIÇÃO: o Horto Florestal Municipal possuí diversas mudas de espécies 

arbóreas, sendo a maioria nativas da região. Elas são fornecidas para a 
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população que deseja fazer plantio em calçadas, áreas verdes ou rurais, com a 

intenção de recuperar o verde na área urbana ou de reflorestar áreas rurais. 

Quando a espécie é doada à um munícipio o cidadão é orientado em como 

deve fazer todo o preparo antes do plantio (tamanho de canteiro, profundidade 

do berço, adubação) do plantio e o seu manejo (podas de condução e 

formação, tutoramento, adubação) dessas árvores de forma que possa crescer 

adequadamente e não cause maiores problemas. 

 
QUANTIDADE DE MUDAS DOADAS (2018-2019) 

 

 
2018 2019 

JAN 260 401 

FEV 364 357 

MAR 194 214 

ABR 99 287 

MAI 125 228 

JUN 164 - 

JUL 344 - 

AGO 231 - 

SET 383 - 

OUT 183 - 

NOV 213 - 

DEZ 235 - 

TOTAL DO ANO 2795 1487 

 
 


