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1. Introdução 

 

A estufa/horta/jardim inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo, 

unindo teoria e prática de forma contextualizada, o que traz benefícios importantes para a 

formação educacional dos discentes, proporcionando uma excelente ferramenta para o 

ensino de Botânica, a formação de opiniões críticas que estimulam a aprendizagem, a 

socialização e a importância da preservação e conservação do ambiente. O estudante 

aprende a plantar, transplantar, mudar, regar, arar o solo, remover pragas, remover ervas, 

colher, reconhecer diferentes espécies, identificar as diferentes características dos 

vegetais, bem como a nutrição e adubação necessárias.  

 

2. Objetivos Gerais e Específicos  

 

2.1. Objetivos Gerais 

1. Proporcionar aos alunos um acompanhamento eficaz do percurso escolar, promovendo a 

qualidade, um adequado enquadramento educativo e curricular, de acordo com os interesses e 

potencialidades dos alunos, de forma a assegurar o cumprimento do seu percurso escolar com 

sucesso.  

X 

2. Contribuir para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade, do aluno visando a 

formação de cidadãos livres, civicamente responsáveis, autónomos e solidários capazes de 

julgarem com espírito critico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem 

na sua transformação progressiva. 

X 

3. Valorizar os hábitos de estudo, as atitudes positivas de cooperação e de trabalho, o mérito, os 

resultados escolares e a aquisição de saberes e competências.  

X 

4. Cultivar o gosto pela leitura e pela escrita e, simultaneamente, promover o gosto pela formação 

humanística, científica, tecnológica, física e desportiva e pela expressão artística e cultural. 

 

5. Promover medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, tendo como finalidade a 

adequação às necessidades e potencialidades de cada aluno e a sua realização plena, 

promovendo a equidade e a igualdade de oportunidades. 

 

6. Estabelecer relações de cooperação e sinergias com outras entidades económicas, sociais e 

culturais do meio envolvente à escola.  

x 
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7. Promover uma imagem positiva do agrupamento de forma que este se afirme no contexto de 

toda a região como uma referência cultural, científica e pedagógica de organização moderna e 

eficiente. 

 

8. Envolver os pais e encarregados de educação no processo educativo e promover a sua 

participação na vida da escola. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver o poder de adaptação a novas experiencias;  

 Desenvolver experiências e capacidades na área da agricultura, floricultura e 

jardinagem; 

 Desenvolver atividades básicas relacionadas com a agricultura, floricultura e 

jardinagem; 

 Aperfeiçoar técnicas de produção agrícolas tendo por base a agricultura biológica; 

 Potenciar a utilização da compostagem e sensibilizar relativamente às questões 

dos resíduos; 

 Promover a formação pedagógica dos alunos no que diz respeito à produção de 

alimentos saudáveis através de práticas amigas do ambiente. 

 Proporcionar oportunidades para que os alunos compreendam a origem de alguns 

alimentos, o ciclo de vida das plantas que os originam, a sua sazonalidade e as 

condições de produção. 

 Descrever a influência da água, da luz e da temperatura no desenvolvimento das 

plantas 

 Embelezar os espaços verdes da escola sede; 

 Relacionar-se com os outros; 

 Contribuir para a socialização e maturação psicológica; 

 Contribuir para a ocupação dos tempos livres dos alunos. 

 

 

3. Desenvolvimento/prática dos valores inscritos no perfil dos alunos 

Pretende-se desenvolver e pôr em prática os valores: 
 

 

 

1 - Responsabilidade e integridade x 4 - Cidadania  e participação x 

2 - Excelência e exigência  5 - Liberdade  

3 - Curiosidade, reflexão e inovação x  
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4. Desenvolvimento das competências inscritas no perfil dos alunos 

A intencionalidade desta atividade é trabalhar as competências: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Descrição do Projeto               

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 

 Professora Fernanda Sá  

 

CARGA HORÁRIA 

À quinta-feira das 17h45m.  

 

CONSIDERAÇÕES 

 As inscrições dos alunos são em regime de voluntariado e abertas a todos 

os alunos da escola; 

 Se houver alunos em número excedente serão selecionados por ordem de 

inscrição. 

 

 

 

 

 

 Disciplina(s) / Outro(s) 

      

(A) Linguagens e textos      

(B) Informação e comunicação      

(C) Raciocínio e resolução de problemas      

(D) Pensamento crítico e pensamento criativo      

(E) Relacionamento interpessoal X     

(F) Desenvolvimento pessoal e autonomia X     

(G) Bem-estar, Saúde e Ambiente x     

(H) Sensibilidade estética e artística      

(I) Saber Científico, Técnico e Tecnológico      

(J) Consciência e domínio do corpo      
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RECURSOS MATERIAIS 

 Estufa e espaços envolventes; 

 Alfaias agrícolas, sementes e outros produtos agrícolas necessários para o 

desenvolvimento do clube. 

 

 

 

6. Propostas de atividades a realizar 

 

No decorrer do ano letivo irão ser desenvolvidas atividades ligadas à agricultura, 

jardinagem e floricultura. Estaremos disponíveis para fazer algumas visitas a uma estufa 

perto da escola onde os alunos poderão ter experiencias variadas no que diz respeito à 

germinação de várias plantas.  

 

7. Orçamento 

 

No âmbito das sementeiras será necessário comprar sementes e bolbos. 

Também poderá ser necessário adquirir algumas alfaias agrícolas, de acordo com as 

necessidades detetadas ao longo do ano letivo. 

Solicita-se o orçamento de cinquenta euros (50,00€). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragoso, 1 de outubro 2020 

O professore responsável 

_____________________          

(Nome do docente)                                          


