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para hortas escolares

José Maria Filho – Jornalista 
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

Horta PANC da Escola Desembargador Amorim Lima (SP) – Créditos: 
Bruna de Oliveira

A horta PANC (formação de hortas planejadas 
a partir de PANC – plantas alimentícias não 
convencionais) é uma excelente alternativa 
sustentável para inovação de hortas em ambientes escolares, como opção às hortas estruturadas 
com vegetais convencionais. Segundo recentes pesquisas científicas, as PANC são nutricionalmente 
imprescindíveis e importantes para a alimentação não só de escolares, mas também de toda a população. 

Selvagens, mas com diversas espécies podendo ser cultivadas, as PANC vêm ganhando espaço nas 
hortas e na culinária, sendo resgatadas pela ciência e incorporadas pelos produtores da agroecologia. 

A importância do envolvimento do nutricionista na horta PANC, nas oficinas 
culinárias e com a comunidade escolar

A nutricionista Dra. Flávia Zanatta, integrante da CHAS 
– Comissão de Horta Alimentação e Sustentabilidade 
– da Escola Amorim Lima, diz que a Amorim já vinha de 
uma cultura de horta orgânica, mas no início do projeto não 
havia muitas pessoas engajadas em cuidar da horta com 
uma periodicidade adequada ou em períodos de férias, o que 
dificultava a manutenção. Foi necessário buscar um maior 
engajamento em um grupo de voluntários que adotasse a 
horta para que mais e mais pessoas se envolvessem com o 
projeto.  A principal motivação para a implantação da horta 
PANC foi a qualidade, variedade e resistência dessas plantas 
e por ser de mais fácil cultivo e manejo. 
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O sucesso do projeto da Amorim é o envolvimento com a comunidade do 
entorno da escola

Num segundo momento, e para dar continuidade ao projeto, foram feitas parcerias com os 
professores: a escola é muito aberta, é muita festiva, e os ingredientes das hortas começaram a ser 
usados também nas preparações dessas festas. Hoje, o trabalho continua encabeçado pela CHAS, mas 
todos estão envolvidos: diretoria, nutricionistas, cozinheiros e outros colaboradores e mais e mais 
parceiros contribuem para a manutenção e o desenvolvimento da horta PANC. 

As variedades atuais da horta PANC da Amorim giram de 50 a 70 espécies, com o cuidado de manter 
e ampliar esse número sempre que possível, e para isso são feitos inventários das plantas. Sobre a 
produção, desde 2018 iniciou-se a colheita duas vezes por semana. A colheita é feita de acordo com 
a maior abundância na horta, desde temperos até dois ingredientes principais, como taioba e ora-pro-
nóbis. A horta PANC está ativa, com produção suficiente para atender toda a escola, porém Flávia 
aponta que ainda demanda um trabalho ampliado para a colheita, considerada atividade extra. Nesse 
sentido, a CHAS está ampliando o número de voluntários para aumentar a colheita, o que poderá 
ampliar a frequência nos cardápios. 

Exemplos de preparações: a taioba enriquece o feijão, a ora-pro-nóbis incrementa o peixe ou, se for 
uma folha que possa ser consumida crua, como o almeirão roxo ou a acelga, ela sempre complementa 
um dos pratos do cardápio, incrementado preparações a base de proteína bovina, suína, peixe ou o 
arroz, diversificando a cor, o sabor e a aparência.  

Em termos de sobremesas, as PANC já foram testadas em oficinas com sucesso, mas a introdução 
no cardápio depende da realidade operacional da produção na cozinha.

As oficinas culinárias para nutricionistas e cozinheiras foram pensadas de forma a ampliar o repertório 
de preparações, melhorando em variedades, sabores e aspectos nutricionais. 

Os temperos foram trabalhados primeiramente para melhorar a aceitação de certas preparações, 
como nas receitas com proteína de soja e peixes, ou a  incorporação de taioba no feijão, por exemplo, 
que aumentou sua aceitação, sempre pensando na realidade das cozinhas, que contam com número 
pequeno de cozinheiras, limitação de equipamentos e utensílios, entre outros fatores que merecem 
avaliação prévia.  A educação alimentar fica mais próxima das crianças, porque elas sabem que estão 
sendo utilizados também alimentos da horta. Um painel disposto no refeitório mostra que tipo de PANC 
foi utilizado, representado por um galho, ramo ou folha. Outra atividade importante desenvolvida na 
horta: as crianças levam os alimentos para casa, e muitas vezes os pais acabam reconhecendo, pois já 
tinham experimentado na sua infância ou adolescência, mas, devido à mudança de hábitos alimentares, 
tiveram esses alimentos excluídos de seu cotidiano. 

Flávia avalia, ainda, que as PANC têm outro potencial na educação alimentar e nutricional: além de 
todas suas características nutricionais, elas representam o resgate da cultura alimentar. Elas oferecem 
um espaço com imenso potencial pedagógico que faz a conexão com o ciclo do alimento. Umas das 
grandes questões da alimentação e nutrição atualmente é o alto consumo de alimentos processados e 
ultraprocessados e o distanciamento e desconhecimento dos alimentos in natura. As PANC cumprem 
esse papel, pois são de qualidade nutricional muito superior aos alimentos convencionais, além da 
diversidade que é imensa. A horta PANC nos faz pensar sobre a sustentabilidade na produção de 
alimentos. 
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

A horta PANC, a cozinha e a vida

Transformando a vida e valorizando a cultura da comida de verdade. A 
nutricionista Flávia Zanata vai além do aspecto técnico e científico.

O manejo da horta amplia conhecimentos, o que possibilita a inclusão na alimentação do nosso 
cotidiano, no quintal ou em vasinhos na varanda. Cada um vai incorporando novos hábitos alimentares 
ou resgatando hábitos da infância: é de uma riqueza infinita. 

Aos profissionais da nutrição, algumas sugestões podem ser enriquecedoras. O envolvimento 
com as PANC nos possibilita o reconhecimento dessas plantas, quais potenciais podem oferecer para 
uma alternativa alimentar, que podem ampliar o repertório de receitas, trazer inovação na forma de 
preparo, se precisam ou não passar por cocção, e que podem ser incorporados em ambientes escolares, 
restaurantes coletivos, alimentação de hospitais, em casa, e, assim, recebermos todos os benefícios 
nutricionais de cada espécie de PANC. Essa observação pode acontecer nas ruas, na calçada, numa 
praça, jardim ou numa horta PANC modelo. Além disso, as PANC são espontâneas e são encontradas 
em abundância nas zonas rurais. 

Nenhum cozinheiro quer fazer comida ruim. A implementação de uma PANC num cardápio é a 
possibilidade que o nutricionista tem de ampliar o repertório culinário para poder orientar a equipe de 
cozinha quanto aos benefícios e novas técnicas culinárias, com estímulo ao teste sensorial, reconhecendo 
novos cheiros, sabores e texturas, ampliando, assim, o repertório e conhecimento da equipe, seja como 
complemento a uma receita, acompanhamento ou como tempero.

Várias dessas PANC já eram utilizadas por nossos pais. Estórias vêm à tona com toda sua riqueza, 
como uma prova forte do resgate de memórias afetivas e sua importância para a transformação, a 
história da comida, da cozinha, do convívio social. Observa-se que os nutricionistas, cozinheiros, 
auxiliares de limpeza e comunidades em geral emergem para um novo ciclo de vida, numa forma de 
vida mais orgânica.

“Profissionalmente e pessoalmente me considero uma pessoa melhor depois que me envolvi com a 
agroecologia e a horta PANC. Fazendo uma analogia da horta com a vida, acredito que essa aproximação 
me tirou de uma ‘zona de conforto‘ e me fez refletir sobre nossas práticas diárias de como lidar com a 
alimentação, o lixo, a compostagem., valorizando a vida, as diferenças culturais e sociais, o manuseio 
da horta. As oficinas me trouxeram um olhar especial para o diferente, o inusitado, outros valores. Eu 
acabei me aproximando de relações humanas mais verdadeiras, o que me proporcionou uma maior 
conscientização alimentar diante de tantas questões complexas que norteiam nossas vidas. O cuidado 
com a terra, as plantas, os animais e o meio ambiente e o que isso representa na evolução física e 
espiritual para todos nós me transporta aos nossos ancestrais, à saúde humana e do planeta”, diz Flávia. 

Flávia Zanatta é nutricionista, graduada pela UAM, com aprimoramento em Saúde Coletiva (PAP-
SES-IS). Concilia a orientação nutricional e aulas de culinária, compartilha nos encontros na cozinha  
saberes e sabores em torno de uma culinária contemporânea de tom natural, orgânica e sustentável. 
Faz trabalhos de assessoria e consultoria nutricional, além de capacitação de cozinheiros e atividades 
de educação alimentar e nutricional. É conselheira do CAE – Conselho de Alimentação Escolar do 
Município de São Paulo –  e integrante da CHAS da EMEF Desembargador Amorim Lima (SP).
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Guia Prático de PANC para Escolas

O Projeto Viva Agroecologia foi desenvolvido na EMEF

Desembargador Amorim Lima, em São Paulo

O Instituto Kairós, dentro do Projeto Viva Agroecologia, coordenado por Guilherme Reis Ranieri 
e Ana Flávia Borges Badue lançou o Guia Prático de PANC para Escolas.

De acordo com Ana Flávia, “o Guia tem por objetivo informar aos gestores e educadores os 
benefícios das PANC na alimentação escolar, a importância dentro do contexto do projeto pedagógico 
e como as PANC podem fazer a diferença na composição em hortas escolares, pois são selvagens, 
necessitam de poucos cuidados na manutenção, bastando que haja planejamento adequado no projeto, 
sendo uma ótima alternativa às hortas convencionais.  O Guia também mostra que todas as escolas 
podem ter hortas com PANC, em diferentes dimensões e condições, adequadas a cada realidade, e que 
a natureza e a agroecologia podem proporcionar abundância alimentar quando integradas ao cotidiano 
das escolas, capazes de enriquecer a alimentação dos alunos, o processo de aprendizado, as relações 
humanas e a cidade. Desse modo, há o estímulo à produção e ao consumo locais, e à segurança e 
soberania alimentar e nutricional”.

O Projeto Viva Agroecologia teve como objetivo fomentar, ampliar e estimular a inserção das PANC 
nas hortas escolares, na pedagogia e na composição do cardápio, de modo a enriquecer e complementar 
a alimentação escolar.

Ter as PANC na horta com possibilidade de enriquecimento do cardápio escolar está previsto no 
plano de ação da regulamentação da Lei Municipal no 16.140/2015, da cidade de São Paulo, que 
trata da inserção progressiva de alimentos orgânicos na alimentação escolar e que se insere no Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O projeto promoveu a integração de alunos, pais, 
professores e profissionais da área ambiental e a criação de uma rede de pessoas interessadas em 
multiplicar a ideia em diferentes regiões e espaços. As ações de articulação e formativas propiciaram 
o exercício da permacultura urbana.

Com o projeto, o tema “Horta, Alimentação Saudável e Sustentabilidade” passou a ser efetivamente 
inserido no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e estabeleceu-se a meta de ter, pelo menos, 
uma PANC e um tempero da horta escolar diariamente no cardápio.

O projeto surgiu a partir da iniciativa do Movimento Urbano de Agroecologia de SP, o MUDA-SP, e do 
Instituto Kairós. Tem como apoiadores: a Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE)/Secretaria 
Municipal de Educação, a Embrapa Hortaliças, a EMEF Desembargador Amorim Lima e sua Comissão 
de Horta, Alimentação e Sustentabilidade (CHAS), a Associação RAS (coletivo de permacultura urbana 
que atua na Zona Oeste) e a Horta da Faculdade de Medicina da USP. Foi viabilizado por recurso de 
emenda parlamentar, e a sua operacionalização, feita pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA), que acompanhou as atividades e os resultados obtidos.
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Por que é importante consumir PANC?

A natureza nos oferece uma abundância de plantas comestíveis. Estima-se que há 30.000 espécies 
com potencial alimentício, 12.500 delas catalogadas, sendo que 7.000 foram usadas ao longo da 
História. Atualmente, 90% do alimento mundial vem de apenas 20 espécies. Portanto, nós conhecemos, 
produzimos e comemos apenas uma pequena parcela de todas as plantas existentes. Aquelas que 
não conhecemos, não produzimos, ou consumimos pouco denominam-se Plantas Alimentícias Não 
Convencionais, ou PANC.

Uma mesma planta pode ser considerada convencional em uma região e não convencional em outra. 
Com o tempo, conforme seu uso seja resgatado e/ou propagado, ela passará a ser convencional, sendo 
reconhecida, produzida, comercializada e fazendo parte do dia a dia alimentar dessa população. São 
PANC também as partes comestíveis e não usualmente consumidas de plantas convencionais, como 
as folhas e talos de cenoura, beterraba, couve-flor, abóbora, batata-doce, entre outras.

Muitas plantas que consumimos, apesar de seu rápido desenvolvimento, necessitam de um manejo 
dedicado e diversos insumos, como muita água e fertilização adequada.

São plantas com poucas defesas, naturalmente muito suscetíveis às pragas e doenças, de forma que 
seu cultivo é bastante trabalhoso e complexo dentro do contexto das hortas escolares.

Resistência e adaptabilidade:
 O Guia mostra, ainda, o diferencial das PANC nas hortas em relação aos vegetais convencionais. 
As PANC são plantas mais resistentes e fortes, que demandam menos cuidados, mas igualmente 
saborosas e nutritivas, além de terem boa aceitação pelos alunos. As espécies de ciclo curto são 
semeadas e colhidas em pouco tempo, e as de ciclo longo podem ser plantadas apenas uma vez, se 
bem manejadas.

Autonomia de cultivo: 
As PANC não dependem permanentemente da compra de sementes e mudas: sua aquisição pode 
ocorrer uma única vez, com custo zero ou baixíssimo. Selecionamos as plantas cuja propagação é 
fácil e simples, feita diretamente em campo ou em viveiros com pouca estrutura, sendo transplantadas 
para local definitivo.

Propagação: 
Algumas PANC produzem abundantes sementes ou são facilmente multiplicadas por estacas, 
em atividades simples e divertidas que podem envolver os alunos. Portanto, as PANC são mais 
apropriadas para ambientes escolares, pois a escolha de espécies mais resistentes não demanda uma 
rotina intensiva de cuidados, e a horta pode ser produtiva até mesmo sem solo perfeito ou em vasos 
em espaços cimentados e verticais.

Esta pergunta também é respondida no Guia.

Porque elas são adequadas para hortas escolares?
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As plantas ideais para o cultivo em uma escola são aquelas disponíveis e com bom desenvolvimento 
na região onde elas se encontram. Em locais mais secos, devem ser escolhidas as espécies mais adaptadas 
à falta de água. Em locais com muita sombra, escolhe-se as que toleram a falta de luz solar. O Guia 
sugere plantas que possam ser consumidas in natura e manuseadas livremente pelas crianças, evitando 
as espinhosas e urticantes. As plantas que não podem ser consumidas cruas (folha da batata-doce, 
capeba, celósia, mangarito, ora-pro-nóbis de árvore, picão, quiabo-de-metro, inhame, espinafre-indiano, 
orelha-de-macaco ou espinafre-amazônico, caruru, amaranto, entre outras) devem ser identificadas e 
plantadas separadamente, para evitar que sejam degustadas na horta de forma incorreta. Espécies que 
não são confundidas por serem muito conhecidas (couve, salsa, alface, cebolinha, manjericão) podem 
ser plantadas em plantio consorciado, ajudando na defesa natural das plantas contra predadores e 
aproveitando melhor o espaço.

Devem ser escolhidas as espécies mais adequadas e facilmente disponíveis para o clima e o espaço 
de cada região. Se não há espaço, recomenda-se o uso de vasos e floreiras para o cultivo de pequenas 
plantas e ervas. Deve haver terra suficiente para que a planta enfrente alguns dias de calor sem que 
o vaso seque, como, por exemplo, nos finais de semana. Caso haja uma pequena área de solo para 
plantar, podem ser inseridas plantas de pequeno porte.

Sugestões de plantas para pequenos espaços: azedinha, beldroega, beldroegão, barba-de-falcão, 
capuchinha, caruru, jambu, mangarito, mitsuba, peixinho, picão, serralha, tanchagem e trapoerabas.

Em condições de pouco espaço e pouco sol, como um consórcio para áreas úmidas e sombreadas, 
sugere-se: alho-silvestre, erva-de-crocodilo, jambu, beldroegão, capuchinha, inhame (variedades de 
pequeno porte), mitsuba, mangarito, tanchagem, trapoerabas e espinafre-de-okinawa.

Em cercas, ambientes verticais e pergolados, podem ser usadas plantas trepadeiras como: cará, 
cará-moela, bertalha-coração, bertalha, feijão-borboleta, feijão-alado, minipepino, ora-pro-nóbis, 
quiabo-de-metro e maxixe-do-reino.

Muitas das plantas que nascem em praças, calçadas, jardins e hortas não são comestíveis. O Guia 
orienta: se tiver qualquer tipo de dúvida sobre a identificação de uma planta, não experimente e nem 
dê para as crianças. Para tirar dúvidas na identificação das PANC, é importante ter apoio técnico e 
recorrer a agricultores experientes e a referências bibliográficas como as que foram aqui citadas. Outra 
recomendação é que as mudas de PANC utilizadas nas escolas devem ser adquiridas junto aos viveiros 
estabelecidos para esse fim (exemplo no blog do projeto: Rede de Viveiros de PANC no município 
de São Paulo). Ter o apoio da Secretaria de Educação é fundamental para a inserção das PANC na 
alimentação escolar. No Guia, cada planta tem uma ficha que traz, além de foto e de seus usos, ícones 
que mostram as condições de seu cultivo e consumo.

PANC na horta escolar

Aproveitamento de qualquer espaço

Alertas do Guia
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Plantas de porte grande podem ser escolhidas para compor parte da horta em grandes espaços: 
erva-luisa, fisalis, manjericão-cravo, moringa, tamarilho, tupinambo, vinagreira, capeba. Frutíferas 
de portes pequeno e médio podem ser plantadas, desde que não façam muita sombra para a horta 
quando crescerem.

Mais informações sobre como estruturar um projeto de Horta PANC, podem ser obtidas nos 
links abaixo: 

Sobre o projeto Viva Agroecologia da Escola Amorim Lima: 
http://vivaagroecologia.blogspot.com/p/sobre-o-projeto.html?m=1

Guia Prático de PANC para escolas:
https://drive.google.com/file/d/1P2IUNG-UD5ocOtD-2todO-61JJZctQ6x/view

Cartaz com 20 PANC recomendadas para escolas: 
https://drive.google.com/file/d/1Msl3442TVXeix8sECyjhmXX7aCSRvUNw/view

Tabela ampliada de PANC para escolas:
https://drive.google.com/file/d/1ar9TP5K-BCQyEgqrWV-X4iHrbvxYnlUn/view

20 minivídeos sobre PANC para hortas escolares:
https://www.youtube.com/channel/UCo0eW8VCMWV-GfSNRSHvhxg

Vídeo geral sobre o projeto Viva Agroecologia:
https://www.youtube.com/channel/UCo0eW8VCMWV-GfSNRSHvhxg

Apostila “Como é uma horta PANC na escola”:
https://drive.google.com/file/d/19MC413D1TjX4OGzMYjiGkm6zlRX7zXHc/
view?usp=drivesdk

Apresentação sobre o projeto Viva Agroecologia:
http://vivaagroecologia.blogspot.com/p/sobre-o-projeto.html?m=1

Instituto Kairós:
http://www.institutokairos.net
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Ana Flávia Borges Badue é  Arquiteta 
(FAU-USP), mestre em Saúde Pública 
(FSP-USP).  Atua desde 2005 como: 
gestora de projetos do  Instituto Kairós; 
educadora ambiental em consumo 
responsável e em segurança alimentar 
nutricional; articuladora de políticas 
públicas de agroecologia, agricultura 
familiar e segurança alimentar e nutricional, 
economia solidária e comércio justo 
e solidário; organizadora de eventos 
diversos no setor, como, por exemplo, o II 
HortPANC 2018 em São Paulo; integrante 
da Comissão de Produção Orgânica do 
Estado  (CPORG) de SP e da Frente 
Parlamentar de apoio à agroecologia de SP. 
Participou da elaboração da Lei Municipal 
16140/2015 e preside a Comissão Gestora 
da implementação da Lei de Orgânicos na 
Alimentação Escolar  de São Paulo. Integra 
equipe de educadores que ministra curso 
na Escola Municipal de Administração 
Pública de São Paulo (EMASP) e palestras 
na Escola do Parlamento da Câmara Legislativa. Coautora em diversas publicações do Instituto 
Kairós, entre elas: “Manual Entender para Intervir: Por uma educação para o consumo responsável e o 
comércio justo”; cartilhas “Controle Social na Alimentação Escolar” e  “Parceria entre Consumidores 
e Produtores na Organização de Feiras”. Responsável pela edição de todos os materiais educativos 
do Projeto Viva Agroecologia, teve participação nos livros: “Consumo responsável em ação: tecendo 
relações solidárias entre o campo e a cidade” e “Práticas de comercialização: uma proposta de 
comercialização para a economia solidária e a agricultura familiar”,  como articuladora do projeto 
Viva Agroecologia e da sua Rede de Viveiros de PANC na cidade de São Paulo. Mais informações: 
http://www.vivaagroecologia.com.br/blogspot

Projeto Inova na Horta – Secretaria da Educação da Prefeitura de Jundiaí
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As plantas ideais para o cultivo em 
uma escola são aquelas disponíveis e 
com bom desenvolvimento na região 
onde elas se encontram. Em locais 
mais secos, devem ser escolhidas as 
espécies mais adaptadas à falta de 
água. Em locais com muita sombra, 
escolhe-se as que toleram a falta de 
luz solar. O Guia sugere plantas que 
possam ser consumidas in natura e 
manuseadas livremente pelas crianças, 
evitando as espinhosas e urticantes. As 
plantas que não podem ser consumidas 
cruas (folha da batata-doce, capeba, 
celósia, mangarito, ora-pro-nóbis 
de árvore, picão, quiabo-de-metro, 
inhame, espinafre-indiano, orelha-
de-macaco ou espinafre-amazônico, 
caruru, amaranto, entre outras) 
devem ser identificadas e plantadas 
separadamente, para evitar que sejam 
degustadas na horta de forma incorreta. 
Espécies que não são confundidas por 
serem muito conhecidas (couve, salsa, 
alface, cebolinha, manjericão) podem 
ser plantadas em plantio consorciado, 
ajudando na defesa natural das plantas 
contra predadores e aproveitando 
melhor o espaço.

Capacitação feita por Guilherme Reis e Daniel Hafran Filardi, pelo 
Instituto Kairós, e plantio de PANC no Vale Verde, da Secretaria da 

Educação de Jundiaí - SP

Vale Verde – área de produção de alimentos orgânicos em Jundiaí, onde está sendo 
introduzido o cultivo de diversos tipos de PANC que serão utilizados na alimentação 

escolar do município

De acordo com a Diretora do Departamento de Alimentação e Nutrição da Secretaria da Educação 
da Prefeitura de Jundiaí, a nutricionista Dra. Angela Delgado, a primeira etapa inicia agora em março 
de 2019 com a capacitação e formação dos profissionais envolvidos na alimentação dos escolares. A 
meta, segundo ela, é até o final de 2019 introduzir PANC nos cardápios e atender todas as crianças 
de 0 a 5 anos de idade que integram a rede municipal de educação e, numa segunda etapa, os demais 
alunos da rede.

“Já plantamos batata-de-doce – cujas folhas também serão usadas como PANC –, beldroega, jambu, 
cambuquira (broto de abóbora) e azedinha. Estão no planejamento para plantio:  urtigas, espinafre 
de okinawa, orelha de macaco (espinafre), bertalha, moringa e amaranto. A ideia é termos PANC nos 



54

Por: José Maria Filho – Jornalista
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
42

(7
6)

, 
20

19

cardápios, inicialmente no mínimo uma vez por semana”, diz Angela.

Mais informações sobre o projeto Inova na Horta de Jundiaí podem ser obtidas via e-mail 
(madelgado@jundiai.sp.gov.br) ou pelo telefone (11) 4588-5337. 

Guilherme Reis Ranieri e Daniel Hafran Filardi, pelo Instituto Kairós, durante 
capacitação no Projeto Inova na Horta  - Jundiaí

Daniel Hafran Filardi é tecnólogo em 
Gestão Ambiental pelo Centro Universitário 
SENAC de São Paulo, graduado em 
Pedagogia para licenciados no Instituto 
Nacional de Educação e Qualificação 
Profissional INEQ.

Contatos: maniambiental.contato@
gmail.com / 11 92000-7175

Guilherme Reis Ranieri é cozinheiro, 
pesquisador, gestor ambiental (USP) e 
mestre em Ciência Ambiental (USP). 
Trabalha em diversos projetos viabilizando 
as PANC para a agricultura urbana.

Contato: www.matosdecomer.com.br / 
Instagram: @matosdecomer


