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Horta Bio… em casa 

Ficha de Registo Escola Secundária de Arganil 

Identificação da planta escolhida 

Nome comum da espécie:  

Abóbora-chila   
 

Nome científico:  

Cucurbita ficifolia   

Quando colocaste a semente na terra? 

Data:  
05 de maio de 2020 
 

Quantos dias passaram até ao aparecimento da plântula? 

Resposta: 

Passaram-se 11,12 dias para o aparecimento da plântula. 

       
                                         Passados 11 dias                                            Passados 12 dias 
   

Registo semanal do desenvolvimento da planta: 
 

Semana 1: 

Na primeira semana não se verificou qualquer mudança desde que a abóbora-chila foi semeada. 

 

Semana 2 : 

Na segunda semana, passados 11, 12 dias da sementeira, verificou-se o aparecimento da plântula- 

referimo-nos aos dias 16, 17 de maio. No entanto, no dia 14 de maio, passados 9 dias da abóbora-chila ser 

semeada, já se notava a terra a levantar. A casca da pevide da abóbora-chila esteve agarrada as plântulas 

até ao dia 18 de maio. 
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          Fotografia tirada a 14/05/2020                         Fotografia tirada a 17/05/2020 
 

Semana 3 : 

Na terceira semana verificou-se o desenvolvimento de uma folha. A primeira, no dia 20 de maio, passados 

15 dias da sementeira, mas que só se desenvolveu totalmente após 18 dias de ser semeada, dia 23 de 

maio. No dia 25 de maio começou a desenvolver-se a segunda folha. 

    

Fotografia tirada a 20/05/2020                         Fotografia tirada a 23/05/2020 

  



 3 

 
Fotografia tirada a 25/05/2020 

 
 

 

 

 

 

Por fim… 

Descreve-nos como foi feita a sementeira: 

A sementeira foi feita de acordo com os seguintes passos: Em primeiro lugar extraiu-se a semente do fruto 

de uma abóbora-chila, depois colocou-se a semente ao sol. Depois deste procedimento, passou-se à 

sementeira, propriamente dita: encheu-se um recipiente furado com terra, colocou-se a semente, não 

muito funda, e regou-se com água. O recipiente fui colocado num local com boa exposição solar. 

 

Como foi realizada a manutenção da tua planta? 

A manutenção da planta passou pela rega, sempre que necessário. 

 

Que materiais utilizaste? 

Os materiais usados para a sementeira foi o fundo furado de uma garrafa de 1,5 litro de água, terra, a 

semente da abóbora-chila e água. 

 


