
 

 

Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie:  

Feijão Frade e Grão de Bico 
 

Nome científico:  

“Vigna unguiculata” e “Cicer arietinum”, 
respetivamente. 

Quando colocaste a semente na terra?  

Data: Colocámos as sementes na terra no dia 6-5-2020.  
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 

        
Grão de bico e Feijão frade. 

Resposta: 
Tanto no grão de bico como no feijão frade passaram 6 dias até rebentar. 
 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 

Semana 1: 
Ao fim de 6 dias ambos cresceram aproximadamente 1cm. 
Ao fim de 8 dias o grão de bico já tem 2 cm. 
 

Semana 2: 
Ao fim de 11 dias o grão de bico já tem entre 3/4 cm de tamanho. 
Ao fim de 11 dias o feijão frade já tem entre mais ou menos 2 cm no caule da planta. A semente do feijão 
não ficou na terra, veio para fora sem a casca. Esta abriu-se ao meio e lá de dentro surgiram 2 folhas que 
já têm à volta de 2cm. 
Ao fim de 14 dias o grão de bico já tem à volta de 10 cm de tamanho. Tem 3/4 raminhos e cada um tem 
entre 7 a 8 folhas pequeninas. 
Ao fim de 14 dias o feijão frade tem 2/3 folhas que já têm à volta de 4/5cm, cada uma. 
 

Semana 3: 
Ao fim de 21 dias o grão de bico já tem à volta de 20 cm de tamanho. Tem 3/4 raminhos já com +- 7cm 
cada e cada um tem continua com entre 7 a 8 folhas pequeninas.  
Ao fim de 14 dias o feijão frade tem 2/3 folhas que já têm à volta de 9/10cm, cada uma. Mas o seu pé já 
cresceu bastante, à volta de 20cm de altura. 
Por esta altura decidimos mudá-los para uns vasos maiores para crescerem melhor. 
 



 

Por fim… 

Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
Os meus pais primeiro arranjaram-me uns recipientes próprios para fazer sementeiras, com vários espaços 
quadrados. 
Meti lá dentro terra, depois uma semente em cada espaço da sementeira. 
No fim tive de regar. 
 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 
Deixei as sementeiras na rua, na varanda, onde apanhavam algum sol e ar puro. Depois fui regando 
sempre que era necessário ou a terra estava seca. 
Ao fim de 21 dias, como já estavam grandes passei-os para uns vasos maiores para crescerem melhor. 
 

Que materiais utilizaste? 
Usei sementes de grão de bico e feijão frade, terra, um pau para fazer o buraco na terra, os recipientes de 
plástico e posteriormente os vasos e um regador com água. 
 


