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Horta Básica

Lição 3b: Como Preparar a Terra

Resumo da Lição: Os rapazes e as raparigas hao-de começar a preparar a terra no 
canteiro para fazer a horta.

Objectivo: Meninos e meninas vao aprender… a importancia de cultivar a 
terrra

Duraçao: 35 minutos. Dé esta aula antes de plantar as sementes.

O que voce precisa para a liçao:
Instrumentos para o cultivo ou cavar na terra – pas, enxadas

Passos da Lição
1. (5 minutos) Introduçao

Hoje, os meninos e meninas vao trabalhar para preparar o canteiro para fazer a 
horta.

Pergunte:
Porque e importante trabalhar a terra antes de fazer a horta?
Resposta: E importante cavar e trabalhar a terra antes de fazer a horta pelas 
razoes seguintes:
para misturar num composto que seja fertilizante
para que as sementes possam germinar melhor pelo maior contacto com a terra,
para que as plantas absorvam melhor a agua,
para que as raizes cresçam melhor 

2. (25 minutos) Prepare a horta e a terra.
Dizer aos rapazes e raparigas para formar 5 grupos mais pequenos para fazer os 
trabalhos abaixo indicados.

1. Retirar vassoura de lado de fora da horta          
E importante retirar vassouras e outros materiais acerca de um metro em 
volta da horta para controlar ervas daninhas e pestes. Guarde a vassoura para 
a compostagem.

2. Organize a horta em secçoes para diferentes plantas. Use o plano da horta.
3. Faça trilhos de passagem
4. De nome as secçoes (ou espere ate ao plantio para faze-lo). Use um pau de 

30-40 cm de altura. Coloque um sinal ou escreva sobre o pau.
5. Cultivar o solo usando enxadas e outros instrumentos.   

Cultivar o solo a 20 centimetros de profundidade. Assegure se que a terra 
esta boa e solta para que o ar esteja bem misturada nela. Misture em adubo se 
estiver disponivel.

12 1
2
3
4

567
8
9
10
11 12 1

2
3
4

5567
8
9
10
11



Pagina 2 Cultivando e Aprendendo com Horta Escolares-Horta Básica-Lição 3b: Como Preparar a 
Terra

3. (5 minutos) - Revisao
Fale acerca das seguintes questoes:
• O que fi zemos hoje?
• O que aprendeu?
• Porque  e importante soltar a terra antes da sementeira?
• Que planos da horta precisamos de mudar antes do plantio?

                           
4. (1 minuto) – Encerramento

A proxima aula sera sobre o transplante de mudas e plantio de sementes na horta. 
Isso precisa ser feito em 1 ou 2 dias enquanto o solo estiver solto.


