
 

 

Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie: Courgettes 
 
 

Nome científico: Cucurbita pepo 
 

Quando colocaste a semente na terra? 
Coloquei a semente na terra no dia 24/04/2020 desde daí esteve sempre na rua para que pudesse apanhar sol e 
fui colocando água em pouca quantidade para não enxercar a terra  

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 
A minha plântula demorou cerca de uma semana e meia a aparecer. 
 

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 
Semana 1…: 
 Na primeira semana não registei nada porque ainda não tinha nascido nada. 
 

Semana 2 …:  
Passado uma semana e meia a plântula já tinha duas folhas, mais ou menos do mesmo tamanho. 

 
 

Semana 3…: 
Na terceira semana, já era uma planta, tinha quatro folhas, 
sendo que uma já era bastante grande e tinha um formato 
diferente. 
 



Semana 4…:  
A planta já apresentava sete folhas, estava bastante maior e no meio tinha 
mais rebentos de folhas a nascer. 

Semana 5…:  
A planta já está bastante maior e já se notam rebentos de flores e de curgete em si. 
 

 
 

 

Por fim… 
Descreve-nos como foi feita a sementeira: 
 
A sementeira foi feita em cuvetes, onde coloquei terra em cada um, depois abri um buraquinho, coloquei a 
semente, tapei e coloquei água em pouca quantidade. 
 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 
 
A manutenção da minha planta foi básica, fui colocando água, quando via que a terras estava a ficar seca e mantive 
a cuvete numa zona em que apanhava alguma luz solar.  
Assim que as plantas ficaram maiores, transplantei-as para a terra. Fui tendo o cuidado de a regar todos os dias, ou 
quando achava necessário, uma vez que está bastante calor. Fazia essa rega de preferência da parte da manhã, para 
que não evaporasse ou secasse mais rapidamente e dessa forma a planta estaria sempre fresca. 
 
 
Que materiais utilizaste?                                               
            
-Terra  
- Sementes de courgette 
- cuvete 
 - água  
  


