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                                                    EXPERIMENTA – HORTA ECOLÓGICA 
6º ANO 

 
Domínio 
 

 Socio cultural, intelectual, psicomotor, socio afetivo, estético, técnico, humanístico. 

 Expressão oral, escrita, visual e corporal 

 

Metas/Objetivos 
Descritores de 

Desempenho/Conteúdos 
Estratégias/Metodologias Avaliação 

 Adquirir gosto pelas atividades 

agrícolas; 

 Aprender a comparar e a identificar 
plantas; 

 Desenvolver curiosidade pelo mundo 

que os rodeia e questionem o que 
observam; 

 Experimentar diferentes culturas e 
sementeiras;  

 Tomar conhecimento com diferentes 

técnicas agrícolas; 

 Aprender a manusear ferramentas de 
jardinagem; 

 Perceber que o seu espaço de ação é 

limitado pelo espaço dos outros. 

 Respeitar as regras de trabalho 
previamente acordadas; 

 Assumir compromissos; 

 Desenvolver autonomia na realização 

das atividades; 

 

 

  Noções básicas de ecologia;      

 Importância da vegetação; 

 Agricultura biológica e seu 

impacte na sociedade; 

 Definição de Horta Ecológica; 

 Solo e métodos de fertilização 
(compostagem, adubos verdes, 

etc.) e outros processos de 
preparação do solo para as 
culturas; 

 Épocas de cultivo das plantas 
hortícolas; 

 Pragas mais comuns; 

 Técnicas de rega; 

 Técnicas de sementeira e 
colheita. 

 

 Definição das regras de funcionamento; 

 Desenvolvimento de metodologias de 
trabalho em equipa; 

 Utilização de ferramentas agrícolas; 

 Contacto com diferentes tipologias de 
plantas e sementeiras; 

 Apresentação de diferentes situações 
hipotéticas para resolução; 

 Identificação das culturas; 

 Montagem de viveiros de plântulas 
destinadas a culturas da horta; 

 Realização de atividades teórico – 

práticas em contexto laboratorial; 

 Realização de atividades práticas em 
contexto de campo. 

 

 Observação 
direta do 
desempenho dos 
alunos  

 

 Fichas de auto 

avaliação 
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 Despertar nos alunos, o gosto pela 
natureza; 

 Aprender selecionar estratégias para 

intervenção adequada na situação 
concreta com que se vão deparar; 

 Desenvolver a capacidade de proceder 
ao levantamento das necessidades para 
a realização do projeto; 

 Estabelecer prioridades na sua 

intervenção; 

 Aprender a organizar o espaço de modo 
a conseguir realizar, eficazmente, a 
atividade; 

 Aprender a manter e preservar o espaço 

da horta. 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


