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CERTIFICADO 
DE RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO 

 
O Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Gestão  

e Recursos Humanos, certifica que a iniciativa 
 

EXPERIÊNCIA HIDROPÔNICA: UMA SOLUÇÃO 
SUSTENTÁVEL PARA O ALIMENTO CHEGAR À MESA 

 

da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Afonso Cláudio, participou do Ciclo 2018 

do Prêmio Inoves, obtendo 87 (oitenta e sete) pontos na avaliação de seu Relatório de Gestão, 

sendo reconhecida como finalista da categoria “Projeto em Desenvolvimento – Municipal”. 

 

Vitória - ES, 07 de dezembro de 2018. 



 

 

 

1. Potencial de Inovação 
 

5 4 
 

2. Relevância Social 
 

5 5 

 

3. Utilização Eficiente dos Recursos Públicos 
 

1 3 

 

4. Resultados Esperados 
 

1 4 
 

5. Grau de Sustentabilidade 
 

1 5 

 

6. Grau de Replicabilidade 
 

3 4 
 

7. Participação dos Beneficiários 
 

3 5 

 

8. Mecanismo de Transparência e Controle Social 
 

1 3 
 

RESULTADO FINAL 
 

Pontuação Final 
  

Classificação: Finalista 
 

87 

 

 

 

 

 

 

Equipe: 
 
Dayane Aparecida Petronetto de Vargas (coordenadora) 
Maíra Gaburro Gomes Pinho  

Nome da iniciativa e instituição: 
 

EXPERIÊNCIA HIDROPÔNICA: UMA SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL PARA O 
ALIMENTO CHEGAR À MESA  
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Afonso Cláudio 

Comentários: 
 
1. Aplicabilidade de uma técnica de cultivo ainda pouco utilizada. Ações de sensibilização 

ambiente feitas até o momento possuem potencial para modificar visões e comportamentos da 

comunidade. Envolvimento prático dos alunos no processo de aprendizado como potencial de 

conscientização do seu papel na sociedade.  

2. Sensibilização e Conscientização de alunos e pais sobre responsabilidade ambiental. 

Envolvimento com a comunidade, parceiros e patrocinadores. Com a falta de água local em 

períodos de estiagem, a execução das 2 aulas contidas na grade escolar (TA = Técnicas 

Agrícolas e TED = Técnica de Economia Doméstica) seriam prejudicadas. Promover uma 

alimentação de baixo custo de produção. Abastecimento da merenda escolar com folhas. 

3. Otimização do uso da água. Organização e apresentação de informações pela escola. Uso do 

recurso próprio para isso. O financiamento iniciou-se pela escola, a princípio. Em sequência, 

houve o apoio pelas Secretarias de Meio Ambiente e Educação, por meio de recursos humanos 

e/ou financeiros. Como a atividade é contínua, são necessários investimentos de recursos, 

continuamente. 

4. Fornecer condições para os alunos cursarem as matérias de TA = Técnicas Agrícolas e TED 

= Técnica de Economia Doméstica. Reabastecimento de folhas na merenda escolar. Melhoria 

nutricional da merenda. 

5. A iniciativa surgiu de um diagnóstico elaborado pela educadora, que percebeu a consequência 

do desmatamento e o mal-uso da água pelos moradores em tempos de estiagem e seca. 

Visitações aos locais que estão em fase de preservação, com as entregas de mudas e plantio 

das mesmas. Uma parte dos vegetais produzidos na horta escolar é distribuída nas instituições 

filantrópicas. 

6. As hortaliças cultivadas podem ser replicadas em qualquer lugar por meio deste método de 

cultivo. Tem proporcionado uma nova fonte de rede para algumas famílias. Pode ser produzido 

em qualquer espaço.  

7. Envolvimento direto de funcionários da escola, pais, alunos e moradores locais. 

8. Participação de recursos públicos advindos da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de 

Educação. A exposição de informações que subsidiam a interpretação deste critério não foi 

suficiente para uma avaliação mais precisa. 

Para validação dos Certificados do Prêmio Inoves – Ciclo 2018, visite o site do Programa no endereço inoves.es.gov.br 
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