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Ficha Pedagógica 

Horta Pedagógica 

Tronco do módulo/ E 

Contacto: Departamento Projetos 
 
Escola: Agrupamento de Escolas João de Deus -Faro 
 
Site internet www.aejdfaro.pt  

 

Definição global/ Breve descrição do conteúdo 

Este projeto pretende promover a participação da comunidade educativa em atividades a desenvolver nos 

espaços físicos exteriores da escola, numa estratégia conjunta de ação a implementar numa horta 

pedagógica.  

 

Utilização/ Campo de aplicação  

Este projeto visa: 

• Planear e desenvolver projetos no espaço escola; 

• Fomentar a participação de alunos, docentes e não docentes na vida da escola; 

• Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto com a natureza experimentando outras formas 

de ensino e de aprendizagem; 

• Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas e de jardinagem; 

• Observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas; 

• Fomentar a participação em projetos que valorizem a criatividade e originalidade; 

• Incentivar o desenvolvimento do espírito cooperativo para o trabalho em equipa; 

• Promover a convivência entre os intervenientes. 
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Princípios e fundamentos teóricos    

« A condição dos sujeitos em processo de conhecimento é tão humana, que é capaz de possibilitar a 

transformação de si e de outrem, para isso, teoria e prática embutidas de práxis são condições necessárias 

para a formação de sujeitos sensíveis, emancipados, solidários e transformadores do mundo.» Paulo 

Freire 

 

Instrumentos  

  

• Instrumentos agrícolas 

• Instrumentos de rega 

• Compostor  

• Registos fotográficos 

• Computador para pesquisa 

 

Apresentação da metodologia    

O projeto irá desenvolver-se por etapas, ao longo do ano letivo, que passo a descrever: 

Setembro/Outubro 

• Seleção e limpeza do terreno 

• Construção de um compostor utilizando paletes (reutilização de materiais) 

• Vedação do terreno com recurso a canas recolhidas na natureza. 

• Preparação do terreno para receber sementeiras. 

 

 

 

 

Novembro/Dezembro 

• Iniciar as sementeiras 
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• Rega sistemática 

• Retirar as ervas daninhas 

• Sachar 

• Criação de horta vertical para ervas aromáticas. 

Janeiro/Fevereiro 

• Aumentar a horta  

• Seleção e limpeza do terreno 

• Colocação de terra no espaço 

• Vedação do terreno com recurso a canas recolhidas na natureza. 

• Preparação do terreno para receber sementeiras. 

• Pesquisar quais as plantas a semear nesta altura do ano. 

• Recolher os vegetais que se encontram prontos para consumo que já tinham sido plantados em 

novembro. 

• Utilizar os vegetais na confecção de refeições 

Março a Junho 

• Fazer nova sementeira com produtos da época 

• Fazer a sua manutenção retirando ervas daninhas, rega e tratamentos caso apareçam pragas. 

• Recolher os vegetais que se encontram prontos para consumo 

• Utilizar os vegetais na confecção de refeições 

• Utilizar os vegetais na confecção de refeições 

• Vender o excedente numa banquinha na escola para a comunidade escolar, promovendo o uso do 

dinheiro. 

Avaliação : os alunos motivam-se para a trabalhar na terra, aprendem a pesquisar e a saber o valor do 

dinheiro. Ainda adquirem hábitos de proteção do ambiente. 

 

 


