
Página 1 Cultivando e Aprendendo com Horta Escolares-Horta Básica-Lição 8a: Cobertura Morte

Horta Básica

Lição 8a: Cobertura Morte

Resumo de Lição: Os rapazes e raparigas vão aprender a adubar a horta.

Objectivo: Meninos e meninas vao aprender… Como lançar adubo numa 
horta,  como conservar água e a cortar ervas daninhas.

Duração: Cerca de 30 minutos

O que você precisa:
Material orgânico e inorgânico para fazer a adubagem
Pás 

Passos da Aula
1. (3 minutos) – Introdução

Fale da matéria da aula anterior.

2. (5 minutos) Fale acerca de adubagem
A adubagem ajuda a conserva a  água. Segura a água no solo e  as plantas têm 
mais humidade. A adubagem também evita a germinação de sementes daninhas. 
A adubagem afugenta ervas daninhas.
Hoje vão espalhar adubo em volta das plantas nas vossas hortas.

Factos sobre cobertura morte:

• Cobertura morte pode ser partes de material de plantas. Por exemplo, folhas, 
fi bras, pedaços de madeira podem-se usar para fazer adubo vegetal.

• O cobertura morte é colocado em volta das plantas enquanto crescem. Pode-
se colocar também nas passadeiras da horta. 

• A adubagem ajuda a parar a erosão. A erosao é a perda do solo em volta das 
plantas.

• A adubagem pára com o crescimento de ervas daninhas.
• O cobertura morte mantem o solo mais fresco quando estiver a fazer calor. 

Solo mais fresco conserva a humidade.
• O cobertura morte retarda águas movediças durante grandes chuvas. Retardar 

água movediça causa pouca erosão.
• O cobertura morte mantem o solo solto. Solo solto é melhor para as plantas.
• O cobertura morte adiciona nutrientes para o solo.

3.   (20 minutos) Sair e adubar a horta.
Coloque adubo em volta da parte de baixo das plantas.
Espalhe o adubo por cerca de 25 cm em volta das plantas.
O cobertura morte pode também ser espalhado nas passadeiras.
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3. (5 minutos) – Revisão
• Pergunte aosrapazes e raparigas o seguinte:
• O que fi zemos hoje?
• Porque é importante espalhar adubo em volta das plantas?
• Porque é importante espalhar adubo em volta de plantas que plantas-te em 

casa?
• Como é que podemos conservar ‘água em volta das nossas plantas?
• Note: plantar árvores de sombra há-de prover sombra. Há menos evaporação.

 
4. (1 minuto) – Encerramento

Guardar notas e registos de actividades do dia.


