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• A Horta Pedagógica surgiu como forma de aumentar e diversificar a oferta educativa para os alunos 

com medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (Medidas Universais, Seletivas e Adicionais). 

• Numa perspectiva de verdadeira inclusão possibilitamos a frequência destas aulas a qualquer aluno que 

demonstre interesse e tenha disponibilidade. 

•  Pretende-se que de uma forma lúdica, pedagógica e sustentável, a horta passe a ser um laboratório 

vivo para a observação, experimentação, pesquisa e discussão sobre a natureza e o meio ambiente. 

Além de contribuir para a melhoria dos hábitos alimentares, da consciência ambiental e para um maior 

respeito pela natureza, a horta pretende fomentar o espírito de cooperação, o trabalho em equipa e o 

sentido de responsabilidade. 



Objetivos Gerais 

 Criar um ambiente de interação que propicie o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipa. 

 Sensibilizar os alunos para questões relacionadas com o meio ambiente e sua preservação; 

 Fomentar a consciência ecológica e contribuir para a formação de um cidadão responsável; 

 Participar na criação de uma área produtiva, na escola, pela qual os alunos se sentem 

responsáveis; 

 Dinamizar espaços estruturais bem como o contacto com a Natureza, experimentando outras formas de 

ensino e de aprendizagem;  

 Sensibilizar para as vantagens das práticas culturais em Agricultura Biológica para o ambiente e a 

saúde humana. 

 



Objetivos Gerais 

 Desenvolver o gosto pelas atividades agrícolas;  

 Observar e investigar o desenvolvimento das sementes e plantas;  

 Promover a separação da matéria orgânica e fazer uso dela para a produção de um composto;  

 Estimular uma alimentação saudável;  

 Recolher os produtos hortícolas para uso na Oficina dos Sabores.  

 Incentivar o desenvolvimento do trabalho em equipa. 

 



Cooperação 



Trabalho em equipa 
Biodiversidade 



Curiosidade 



Cuidar 



Investigação/ Criatividade 


