
 

 

Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie:  

Feijão 
 

Nome científico:  
Phaseolus vulgaris 

Quando colocaste a semente na terra? 

Data: 5 de maio 
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 
 

Resposta:      
11 dias 
 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 
No dia 1 de maio, coloquei a semente em algodão humedecido com água. No dia 3 germinou. No dia 5 
de maio, plantei o feijão num vaso com terra. No dia 13, apareceu a primeira folha e no dia 25 de maio, 
o meu pé de feijão já media 20 cm. Hoje, 26 de maio, o meu pé de feijão já tem as raízes fortalecidas e 
por isso coloquei-o na minha horta biológica. 
 

Semana 1: No dia 1 de maio, coloquei a semente em algodão humedecido com água; no dia 3, germinou 
e no dia 5, plantei o feijão num vaso com terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semana 2 : No dia 13, apareceu a primeira folha. 
 
 



Semana 3 : No dia 20 de maio o meu pé de feijão já tinha duas folhas grandes. 
 

Semana 4 : No dia 25, o meu pé de feijão já tinha 5 folhas e 20 cm de altura e as 
raízes já estão a sair pelos buraquinhos do vaso … está na hora de ir para minha 
horta biológica.  
 
 
Hoje, 26 de maio, o meu pé de feijão já está ao lado das cenouras, do chuchu, do 
tomateiro e das curgetes, e a estaca que lhe coloquei é de bambu porque tenho aqui 
na quinta.  
 

 

 

 

Por fim… 
Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
 O meu pai deu-me um tipo de terra apropriada (substrato orgânico feito a partir do nosso composto); depois 
coloquei a semente germinada num vaso e quando criou raízes grandes cavei um buraco na minha horta, pus lá o 
substrato orgânico e depois coloquei o feijão, tapei com a terra que preparei, reguei e depois espetei uma estaca 
de bambu. Agora vou ter que o regar todos os dias, de manhãzinha, antes do sol estar muito forte. 
 

Como foi realizada a manutenção da tua planta?  
Todos os dias eu ia ver o meu feijão, tirava foto quando necessário e enquanto esteve no vaso tinha uma rega 
automática que todos os dias de manhã e à noite ficava 10 min a cair gota a gota. 
Agora que está na minha horta tenho que ser eu a regar com um regador ou mangueira. 
 
Que materiais utilizaste? Eu utilizei uma sachola, uma pá, uma mangueira, uma estaca de bambu e um fertilizante que 
o meu pai fez com composto. 
 

Quando eu reguei o feijão Quando coloquei   a estaca 
de bambu ao lado do 
feijão 

Quando enterrei o pé de 
feijão 

Preparação da terra  


