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Introdução: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) tem como missão 
promover e articular ações de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, na perspectiva 
de inclusão social. A inclusão social é um instrumento extremamente importante na 
determinação da qualidade de vida destas pessoas, pois permite-lhes acesso a todos os 
recursos da comunidade, favorecendo o seu desenvolvimento. A pessoa com deficiência 
intelectual possui, como qualquer outra, dificuldades e potencialidades. Assim sendo, o cultivo 
de hortaliças favorece o desenvolvimento destas potencialidades e proporciona apoio 
necessário, por meio de treinamento técnico, integrando os mesmos à sociedade.  Objetivos:
Este projeto tem como o objetivo orientar o manejo de hortaliças, plantas aromático-medicinais 
e frutas existentes na APAE, para que os alunos realizem trabalhos visando o desenvolvimento
profissional, inclusão social, terapia ocupacional, além de uma alimentação de maior qualidade.  
Métodos: O Projeto Sabiá é realizado no Centro de Treinamento e Atividades 
Profissionalizantes (CETAP - Agrícola- APAE), localizado no município de Jaboticabal – SP. 
Possui área agrícola de 25.800 m2, uma casa de vegetação e redes de água e energia elétrica. 
Nesta área estão sendo treinados 17 alunos da APAE em atividades agrícolas, possibilitando 
alimentação de qualidade aos alunos, bem como, venda do excedente, gerando lucros para a 
Associação. Durante o treinamento dos alunos são promovidos: preparo do solo e semeadura, 
tratos culturais, transplantio de mudas, manejo de plantas invasoras, irrigação, poda, 
tutoramento, adubação em cobertura, manejo de pragas e doenças, colheita e 
armazenamento, bem como noções sobre comercialização.  Resultados: Através do 
acompanhamento dado ao Projeto, a produção de hortaliças (quiabo, chuchu, salsa, cebolinha, 
brócolis, couve flor, repolho, couve, alface, chicória, almeirão, cenoura, beterraba, rúcula, 
berinjela, mandioca, além de grande diversidade de erva medicinal), está sendo suficiente para 
atender a demanda da merenda escolar das 412 pessoas que se alimentam na APAE-
Jaboticabal (alunos, professores e funcionários), e o excedente da produção de hortaliças é 
comercializado ou distribuído aos alunos. O aluno do curso de graduação tem tido a 
oportunidade de consolidar os conhecimentos adquiridos na Universidade e contribuir com a 
APAE na integração dos alunos junto à sociedade, portanto este é um bom exemplo que além 
da interação com a comunidade, a universidade forma cidadãos comprometidos com a ética. O 
Projeto Sabiá está em andamento, e espera obter mais resultados positivos.


