
(14)99756-7153

INFORMAÇÕESVISITAS MONITORADAS

Funcionamento do Horto:
Segunda à Sexta-feira
7:30 às 11:00 – 13:00 às 16:30    

Visitas Monitoradas:
 Terça, Quarta e Quinta-feira
 8:30 às 11:00 – 13:30 às 16:00

Agendamentos:
easemeiajahu@gmail.com

CEPROM –  Rodovia Comandante
João Ribeiro de Barros, Km 181,
Jahu/SP | CEP: 17.200-000

ACOMPANHE NOSSAS
REDES SOCIAIS!

@semeiajau @thesemeiajahu

(14)3602-2781

semeiajahu@gmail.com

Promover a inclusão e o acesso às
informações sobre a temática
ambiental de modo a suscitar a
consciência socioambiental e o
respeito a biodiversidade e ao outro;
Desenvolver valores sociais,
conhecimentos e habilidades para
aperfeiçoar a interpretação do mundo
para construir uma sociedade jauense
consciente, ecologicamente
responsável, criativa, autônoma,
economicamente viável, culturalmente
diversa, politicamente atuante e
socialmente justa;
Incentivar à formação de grupos
voltados para as questões
socioambientais nas instituições
públicas, sociais e privadas,
promovendo os conhecimentos dos
diversos grupos sociais formativos no
Município.

Objetivos:

Público-alvo:
Instituições de ensino, grupos e
coletivos, entidades públicas e
privadas e empresas.

HORTO MUNICIPAL JOSÉ
CARLOS TOLEDO VENIZIANI

JUNIOR - PROF. DR. KIKO

(14) 3621-6989

     O Horto Municipal de Jahu é uma unidade
subordinada à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SEMEIA), possuindo como sua
principal função a produção de mudas
arbóreas, palmeiras e ornamentais e doação
de espécies para arborização urbana. 
      Associado a esta função, também estão
as atividades de Educação Ambiental,
fazendo parte da 'SALA +VERDE CEMEA
JAHU – Centro de Educação Ambiental de
Jahu'.
     Em maio de 2021 o Horto foi nomeado
para “Horto Municipal José Carlos Toledo
Veniziani Junior - Prof. Dr. Kiko”, por meio do
Decreto Municipal nº 8.026/21, e teve sua
reinauguração no dia 1 de junho, durante as
atividades da Semana Integrada do Meio
Ambiente de 2021.
     Seu espaço é aberto ao público para
visitas monitoradas (agendadas) de
Educação Ambiental, não monitoradas
(visitas espontâneas) e para a realização de
aulas, oficinas e projetos gratuitos para a
população por pessoas físicas e entidades
que tenham interesse.



  A árvore símbolo do
Município;
 Ninhos de abelhas nativas
sem ferrão;
 Espécies de cactos e
suculentas;
 Espécies plantas
medicinais;
 Bacia Hidrográfica do Rio
Jahu e matas ciliares;
 Lenda do Ya-Hu;
 Produção de mudas de
arborização urbana,
ornamentais e de
reflorestamento;
Plantas Alimentícias Não-
Convencionais (PANC's)
 Fauna regional;
 Árvores nativas e sua
importância ecológica.

ATRATIVOS

O horto conta com
diversos atrativos e
temáticas que podem ser
incluídos de acordo com o
objetivo da visita relatado
no formulário de
requerimento:

HORTO MUNICIPAL 
José Carlos Toledo Veniziani Júnior

Prof. Dr. Kiko


