
 

 

Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie:  
 Alface 
 Morangueiro 
 Faveira 
 Tomateiro 

 

Nome científico:  
 Lactuca sativa 
 Fragária ananassa 
 Parkiaparaensis 
 Solanum lycopersicum 

Quando colocaste a semente na terra? 
Atenção: as sementes sem água não germinam! A germinação inicia-se por uma intensa absorção de água. 

Data: 25 de abril 
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 
Regista este momento com uma fotografia! 
Não te esqueças: A planta “recém-nascida”, precisa de luz para realizar a fotossíntese, é desta forma que produz o 
seu próprio alimento. 
 

Resposta: 
10 dias 
 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 
Gostaríamos que registasses, se possível, semanalmente, o desenvolvimento da tua planta. Se não se notarem 
modificações significativas, não necessitas de anotar. 
 
O que podes e deves registar? 
Quanto cresceu? Quantas folhas novas? Apareceram ramificações? Apareceu uma florescência, quando? A planta 
frutificou? A planta ficou com as folhas amareladas? Murchou? Tem parasitas?  
 
Atenção: 
Envia para o teu professor, com esta tabela, um conjunto de fotografias que exibam a evolução do crescimento da 
planta (4 a 8 fotografias). 

 

Semana 1: 
Alface – Ganhou folhas verdinhas e cresceu um pouco. Apareceram ¾ folhas, têm um aspeto vigoroso. 
Morangueiro – Alguns morangueiros começam a ganhar flor. 
Fava – Ainda não apareceram ao cimo da terra. 
Tomateiro – Cresceram cerca de 4 cm. 

 
 
 

Semana 2: 
Alface – Ganhou mais folhinhas e medem cerca de 8/9 cm, continuam com otimo aspeto. Apareceram 2 caracóis! 
Tive que os tirar, entretanto comiam as alfaces! 
Morangueiro – Começam a aparecer pequenos morangos verdes. 
Fava – Primeiras 4 folhas aparecem, apareceram n a terra. 
Tomateiro – Cresceram, agora medem 8/9 cm. 



 
Semana 3: 
Alface – Têm cerca de 12 folhas e 12 cm de altura 
Morangueiro – As folhas cresceram e aparecem mais morangos, a cor começa a mudar 
Fava – Cresceram bastante, têm 8 folhas e medem cerca de 19 cm 
Tomateiro –Estão grandes, temos que colocar paus para que eles não tombem, medem cerca de 28 cm 

 

Semana 4 : 
Alface – Prontinha para fazer uma bela salada saudável, vai saber tão bem! 
Morangueiro – Alguns já estão vermelhinhos, prontinhos para a sobremesa, que aspeto apetitoso. 
Fava – Já têm 11 folhas, estão tão crescidas, medem cerca de 43 cm, estão mais altas que os tomateiros! Agora é 
esperar pelas favas para fazer um belo cozinhado. 
Tomateiro – Cresceram, medem 38 cm, agora é só esperar os tomates para a salada apetitosa. 

 
 

 

 

 

 

 

Por fim… 
Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
 
Cavei a terra, coloquei estrume, abri regos e coloquei algumas sementes e plantinhas. 
 
 
 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 
 
Reguei as plantas todos os dias e retirei as ervas. 
 
 
 
Que materiais utilizaste? 
 
Enxada, sacho e regador. 
 
 
 
 
 


