
JI / EB do Prado 
 

A HORTA DA NOSSA ESCOLA 

Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Vila Real 
 



Tem uma área de  150 m 2 



Ladeada por plantas aromáticas que atraem insetos auxiliares  



 É fertilizada através do processo de compostagem:  
 

 

Ervas da horta e do pomar 
 
Estrume dos animais 
 
Folhas secas 
 

Cinza 
 

Relva 
 

Borras de café 
 

Cascas de ovos 
 



Que aplicamos…                     na horta e no pomar 

 

nas sementeiras …..  e na reprodução de plantas por estaca  



Sempre que possível, usamos materiais recicláveis 



Alimentamos os nossos animais com cascas de fruta e 
vegetais e aproveitamos os seus resíduos para 
enriquecer o composto  
 

            



O que fazemos na horta: 

semeamos 

      regamos 



Plantamos e mondamos 



Observamos e registamos 



Acompanhamos a evolução de alguns animais 
e tratamos deles 





Medimos, pesamos, registamos, comparamos e 
cozinhamos 



      Colhemos 



Transformamos 



Consumimos  e … vendemos 



Os pais também ajudam 



Mas não foi sempre assim.... 
 
 PASSADO 

 
 

PRESENTE 
 
 



Como começou… 



O trabalhar da terra … 
 com a colaboração de familiares das crianças … 



E dos parceiros: 
UTAD, com a oferta do compostor  … 



   EMAR, com a oferta do coletor pluvial … 



AGRUPAMENTO DIOGO CÃO, com a construção 
da cerca  pelos alunos CEF de Carpintaria. 



 Ajudámos a colocar a cerca… 

e depois pintamos. 



E ficou assim ! 



   Ao longo dos anos, fomos melhorando:  

GALINHEIRO 

COELHEIRA 



     

COELHEIRA 

TALHÕES   ESTUFA 



  Também melhorámos o  
restante espaço exterior 

PASSADO 

PRESENTE 



Como nos organizamos? 
 

 
Distribuímos tarefas pelas diferentes turmas 

 

Estabelecemos rotinas 
 

Aproveitamos os recreios 
 

Dialogamos e planeamos 

 
Realizamos assembleias gerais  



EM ASSEMBLEIA TOMAM-SE DECISÕES 



As crianças registam os trabalhos realizados 



O que aprendemos? 

 

A aproveitar os recursos naturais 

A conhecer técnicas de agricultura biológica 

A desenvolver o gosto pela agricultura e a criação de animais 

A conhecer características e hábitos de algumas espécies 

A preservar a biodiversidade local  

 A conhecer como se desenvolvem os seres vivos 

 

 

  



 

 

  
 

 

A respeitar  
 

 a Natureza  
 

         e  
 

o Ambiente 


