
 

 

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? 
Primeiro coloquei a semente do feijão no algodão no copo de iogurte com água, depois quando cresceu um pouco 
transplantei para um copo com terra.  

Data: 27 de março de 20202 
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 
O aparecimento das primeiras plântulas foi após 5 dias.  

Resposta: Quando a planta começou a crescer coloquei num copo transparente e colocamos junto a janela para 
apanhar luz solar.  
 
 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 

Semana 1: 
Durante a primeira semana cresceu os primeiros rebentos do feijão, com apenas duas folhinhas e com a 
semente do feijão pregada as folhas… durante essa semana a casca do feijão foi secando e acabou por 
cair. 
 
 

Semana 2 : 
Na segunda semana estava mais crescida e com mais duas folhinhas…  

Semana 3: 
Nesta semana apareceu muitas mais folhinhas todas elas verdes e mais fortes… continuei a colocar água 
e continuo à janela da cozinha para apanhar sol.  

Semana 6: 
Como já estava muito crescida o meu papa decidiu colocar na terra na nossa horta de casa. Para que o 
feijão crescesse ainda mais saudável e com mais espaço para se desenvolver.. como podemos ver na 
fotografia. O nosso feijão está muito crescido e com muitas folhas verde. Colocamos uma cana para ajudar 
o feijão a crescer.   

Por fim… 
Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
A minha sementeira foi feita:  

1- No copo de iogurte 
2- Foi transplantada para um copo transparente 
3- Foi transplantada para a terra.  



 

 

 

 

 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 
 
A manutenção da minha planta foi feita: com água, com a exposição ao solar.  Depois quando estava maior colocamos 
na terra. Para ajudar a crescer melhor colocamos uma cana.  
 
Que materiais utilizaste? 
Os materiais utilizados foi: sementes de feijão; copo de iogurte; algodão, copo de vidro, água, cana, terra 
 
 
 
 


