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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 mudas, regar, arar o solo, remover pragas, colher, reconhecer diferentes espécies, 

identificar as diferentes características dos vegetais, bem como a nutrição e adubação 

necessárias. 

 

 

 

 

2. Articulação com o projeto Educativo do Agrupamento 

 

 

Eixo 1 – Liderança e gestão  

OC3 - Reforçar as parcerias e protocolos com a comunidade  

OE1- Potenciar a relação da escola com a comunidade educativa  

 

Eixo 2 – Prestação do serviço educativo 

OC6  - Fomentar  a educação para a cidadania, a educação para a saúde e a educação ambiental, assentes 

na participação social e comunitária ativa e responsável 

OE2 – Promover atividades e projetos de respeito pelo ambiente  
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3. Objetivos 

 

. Desenvolver o poder de adaptação a novas experiências; 

· 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 e do jardim-de-infância de Fragoso 

· Relacionar-se com os outros; 

· Contribuir para a socialização e maturação psicológica; 

· Contribuir para a ocupação dos tempos livres dos alunos. 

 

4. Descrição do projeto 

 

Proposta de denominação – Clube da Estufa 

Professores responsáveis - Fernanda Sá e Paula Forte 

Horário de funcionamento - À quinta-feira das 16h30m às 18h. 

Local de funcionamento - Estufas e espaços circundantes; Biblioteca. 

Recursos materiais - Estufa e espaços envolventes; alfaias agrícolas, sementes e outros produtos 

agrícolas necessários para o desenvolvimento do clube. 

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. 
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5. Propostas de atividades a realizar 

 

No decorrer do ano letivo irão ser desenvolvidas atividades ligadas à agricultura biológica, 
jardinagem e floricultura na estufa e nos espaços circundantes. 

Se possível será realizada uma visita a uma estufa perto da escola onde os alunos poderão ter 
experiências variadas no que diz respeito à germinação e cuidados a ter com várias plantas. 

6. Orçamento 

 

No âmbito das sementeiras será necessário comprar sementes e bolbos. 

Também poderá ser necessário adquirir algumas alfaias agrícolas, e plantas de acordo com as 
necessidades detetadas ao longo do ano letivo. 

Prevê-se um orçamento de cinquenta euros (50,00€). 

 

 

7. Monitorização 

Trimestralmente será feito o balanço das atividades desenvolvidas e serão apresentadas as 

conclusões na reunião de clubes e projetos. 

8. Avaliação 

 

No final do ano será produzido um relatório, a apresentar ao diretor, do trabalho realizado no 

clube/projeto onde constarão: as atividades realizadas; o balanço realizado pelos alunos através 

de um inquérito; o balanço dos dinamizadores. 

 

 

Fragoso, 4 de março  2022 

As professores responsáveis: Fernanda Sá e Paula Forte 


