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Horta Básica

Lição 6: Ensaios na Horta

Resumo de Lição: Os meninos e meninas vao aprender os passos para realizar 
experiencias 

Objectivo: Meninos e meninas vao aprender…
 Os membros vao alistar os passos para realizar experiencias.
 Os membros vao explicar os propositos das experiencias.

Duração: 45 minutos

Material:
Manual do Professor
6 cartoes ou folhas de papel. Cada cartao deve ter uma destas palavras ou 
frases nelas: Problema, Hipoteses, Desenho, Observaçoes, Analise de Dados, 
Conclusoes. 

Contexto: Como os membros apreendem abilidades de fazer horta e aliam a teoria 
da sala de a horta, eles podem ter perguntas acerca de porque algumas praticas de 
fazer horta sao recomendadas. Esta liçao pode ser dada a qualquer altura durante 
a época de produçao. 

Passos de Lição
1.   (5 minutos) Introduçao

Pergunte aos membros para pensarem nas practicas de fazer 
horta que os seus mais crescidos não tenham usado. Depois dos 
membros alistarem alguns exemplos, tais rotaçao de culturas, pergunte aos 
membros como e que os agtricultores chegaram a conclusao que estas practicas 
eram melhores.
Resposta: O agricultor ou talvez alguns pesquisadores tentaram a nova practica e 
compararam na a practica tradicional. A isso se chama uma experiencia.

2.   (5 minutos) Explicar o que é uma experiencia:

Nota: As vezes nas aulas de quimica, por exemplo, podemos misturar um quimico 
com outro para ver qual é a reação. A isso pode se chamar uma experiencia mas 
e na verdade um teste. Chamando a isto e as actividades descritas nesta liçao de 
experiencias, complica aos estudantes. Pode ajudar chamar as actividades nesta liçao, 
experiencias aplicadas, uma vez que se esta a aplicar quimica ou ciencia basica para 
um evnto ou problema diario.
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Uma experiencia e um teste de hipoteses ou previsao. O resultado 
disso ajuda nos a entender algo. Uma experiencia verdadeira sempre 
compara um teste com outro. Sem uma comparaçao, nao e uma 
experiencia. Precisamos de uma comparaçao para saber porque algo 
aconteceu ou deixou de acontecer.



Página 2 Cultivando e Aprendendo com Horta Escolares-Horta Básica-Lição 6: Ensaios na Horta

3.   (5 minutos) Explique o proposito ou valor de experiencias:
3.1 (3 minutos) Peça aos estudantes para partilhar ideias acerca 
de algumas invençoes ou practicas que descobriram como 
resultado de una experiencia. Alguns exemplos devem ser: vacinaçoes 
contra doenças, nutriçao, adubagem, rotaçao de ciulturas, metodos de irrigaçao. 
Propagaçao da varidade da semente. A lista e interminavel. 

3.2 (3 minutos) Dizer aos estudantes o valor de experiencias:
• A experiencia e uma forma comum e respeitada para testar uma teoria ou 

practica. Os resultados da experiencia ajuda nos a escolher a adaptar novas 
experiencias ou a mudar nosso comportamento, 

• Quando fazemos, vemos, ou aprendemos a partir de uma experiencia, 
podemos resolver problemas e melhorar a forma como fazemos coisas.
Por exemplo, peritos em universidades fazem experiencias para aprender 
a melhor forma de ensinar meninos e meninas a matematica nas escolas 
primarias. Experiencias em nutriçao diz nos que alimentos como cenouras 
ajuda nos na visao a noite.
Outros benefi cios de experiencias incluem: ajudar nos a pensar criticamente, 
a questioner, a observer, a fazer registos, a aplicar teoria cientifi ca ou 
matematica, e a sermos melhores consumidores de informaçao.
As experiencias ajudam nos a aplicar a teoria das ala de aulas. Quando fazes 
uma experiencia, lembraste melhor da teoria cientifi ca.

4.  (20 minutos) Explique os passos e as fases de uma experiencia.
4.1 (5 minutos) Divida os estudantes em seis grupos. De a cada 
grupo um dos cartoes e mande lhes debater o que ele diz.

4.2 (5 minutos) mande os grupos organizarem se (ou coloque os 
cartoes em ordem) de acordo com as fases de uma experiencia.

4.3 (10 minutos) Mande cada grupo dizer ao resto de estudantes 
o signifi cado do termo no seu cartao. Entao, como o facilitador, 
debata e clarifi que.

1. Problema – E algo que precisa ser resolvido ou mudado. Nao precisa ser 
difi cil. Pode ser facil como querer que uma planta cresça.

2. Hipotese – Uma hipotese e uma previsao que algo vai ou nao vai acontecer 
como resultado uma mudança que usamos numa experiencia.

Nota: Se uma hipotese ou previsao nao se mostrar verdadeira. NAO signifi ca a 
experiencia falhou. Signifi ca que a experiencia disse nos que nao ha diferença 
entre os dois testes. A experiencia foi um sucesso porque aprendemos algo.

Por exemplo: Fazemos uma experiencia comparando fertilizante natural e 
artifi cial. Prevemos que tomate produzido com fertilizantes artifi ciais hao de 
ser maiores do que tomate produzido com fertilizante natural.
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3. Desenho – O desenho e como uma experiencia e montada para testar 
as hipoteses. Lembre se que as experiencias tem sempre um grupo de 
comparaçao. Qualquer experiencia precisa de um grupo experimental e un 
grupo de controlo para comparar. Com o grupo de comparaçao, praticas ou 
fazes algo como sempre fi zeste. O grupo experimental ha-de mudar UMA 
coisa apenas.

Por exemplo: se quisermos ver como o cobrimento de um montao de adubo 
afecta a taxa de decomposiçao dos materiais, precisamos ter um monte 
de adubo com uma cobertura. Mesmo proximo dele, fariamos um montao 
exactamente com mesmo material, mas nao coberta. O segundo montao e o 
de controlo. TUDO é mesmo excepto a cobertura.

O desenho tambem nos diz o que vamos analizar e quantas vezes durante o 
curso da experincia.

4. Obseravaçao- Precisamos observar e depois registar o que vemos para que 
analisemos o que aconteceu. Quando observamos nao fazemos julgamentos, 
apenas registamos factos. Podemos medir, ver, cheirar, provar, ou tocar, 
dependendo do que estamos a medir.

Use um livro de notas ou algo semelhante para registar observaçoes e a data 
em os registos foram feitos.

5. Analise de Dados – Dados sao todas as coisas que observamos e anotamos. 
Compare todos os dados do grupo experimental com o grupo de controlo. E 
diferente ou o mesmo? Porque ou porque nao? Os dados podem provar ou 
nao suas hipoteses.

6. Tirar Conclusoes – usando os dados, decidir se a previsao ou hipotese foi 
provada ou nao. Como resultado, o que pode concluir? 

Lembre se nao ha experiencias falhados ou dados que estejam errados. E 
apenas uma experiencia.

5.   (5 minutos) – Resumo e Avaliaçao
Resume perguntando
O que e uma experiencia? A resposta deve incluir a mençao de controlo ou 
comparaçao.
Porque fazemos experiencias?
Quais sao as 6 fases para uma experiencia?
Uma experiencia pode falhar? Resposta: Nao

6. (1 minuto) – Encerramento
Explique que na aula seguinte, o grupo vai desenhar uma experiencia que vai 
fazer na horta. Encoraja os a pensar acerca de topicos possiveis de experiencias 
ou problemas que gostariam de explorar. 


