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Justificação e Síntese do Projeto Plurianual 

No âmbito da Educação Ambiental, e com o objetivo de criar hábitos sustentáveis e 

ecologicamente corretos, o Jardim de Infância de Vale Flores está a realizar um 

conjunto de iniciativas que levam à crescente fruição do espaço escolar exterior e à 

construção de uma horta. 

No sentido de alargar as aprendizagens, pretendemos que a nossa horta permita a 

produção e o consumo de alimentos naturais pelas crianças, atividades de culinária, 

troca de conhecimentos e influência nas suas escolhas alimentares. Como as crianças 

multiplicam o que vivem no jardim de infância, levando para casa o que aprendem, a 

influência da horta não é restrita ao espaço escolar. Assim, gostaríamos de trazer, para 

o projeto "Da Horta à Mesa Passeando pelas Palavras…", as famílias e a comunidade 

local e que o resultado fossem crianças mais conscientes, que levam para a vida as 

aprendizagens ecológicas necessárias à mudança de postura que é urgente implantar 

na sociedade. 

Reconhecemos que as crianças se desenvolvem melhor na natureza e que aí o brincar 

e o aprender fluem mais naturalmente, sendo um estímulo para a consciencialização 

das relações ecológicas. No exterior da nossa escola já há eucaliptos e ouve-se o canto 

dos pássaros e do vento batendo nas copas das árvores! Agora, temos muita vontade 

de enriquecer o nosso espaço exterior e de transformá-lo num espaço de 

aprendizagem de todos e para todos.  

Queremos pôr “Mãos à Horta”, pois acreditamos que temos uma missão e assumimos 

o compromisso de a realizar. 

A horta pedagógica será também uma plataforma, privilegiada, de exploração na área 

da comunicação, onde a literacia emergente como contexto comunicativo emerge 

como promotora de aprendizagens significativas que nos guiem “Da Horta à Mesa 

Passeando pelas Palavras…”! 

 

 



Objetivos Gerais  

O presente projecto enquadra-se revê-se no Projecto Educativo do Agrupamento, 

através dos objectivos: 

4) Formar para novas formas de literacia; 

5) Estimular atitudes e comportamentos de valorização da saúde, do desporto e da 

cultura; 

9) Aprofundar a ligação entre a escola, a comunidade educativa e o meio envolvente. 

Salienta-se também como fundamentação destes: 

- As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE) construindo pontes 

para as metas e competências essenciais previstas no Perfil do Aluno à Saída de 

Escolaridade Obrigatória (PASEO);  

- A emergência da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita 

em situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da criança (OCEPE) como 

promotora do desenvolvimento do gosto por ler que preconiza a formação dos alunos 

de acordo com os objetivos do PASEO; 

- Educação para a Cidadania;   

- Promoção de hábitos de vida saudáveis; 

 

Objetivos Específicos  

- Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta, flores e conhecimento 

sobre este processo; 

- Desenvolver, de modo integrado, a consciência da responsabilidade para com o meio 

ambiente; 

- Consciencializar para um modo de vida mais sustentável; 

- Promover um laboratório vivo para diferentes atividades pedagógicas; 

- Perceber a Horta como um espaço vivo, onde todos os organismos juntos formam 

uma cadeia, proporcionando uma produção sustentável e uma alimentação saudável; 

- Gerar mudanças ao nível alimentar, tendo a horta como principal eixo gerador; 



- Descobrir e explorar técnicas de plantio, de proteção do solo e das plantas, de rega e 

de recolha dos alimentos; 

- Promover a literacia ambiental; 

- Desenvolver o gosto pela leitura (poesia e prosa); 

Metodologias  

Fase 1:  Sensibilização do projeto da horta;  “O que sabemos sobre…” 

Fase 2: Parte-se à descoberta do que “Gostariam de saber/descobrir” sobre a 

horta/hortaliças/flores/compostagem; perguntas fundamentais que irão sustentar o 

desenvolvimento do projeto. 

Fase 3: Planificação e desenvolvimento do projeto 

Fase 4: Execução: 

-  Preparação da terra;             

- Plantio; etiquetagem, identificar as plantas e flores; diferença entre semear e 

plantar; 

- Colheita e Experimentação; 

- Compostagem; fertilizantes naturais; 

Fase 5: Avaliação/Divulgação 

 

Mostra Cultural: expor registos, como álbum coletivo/fotos e filmagens das 

aulas/demonstração de experiências, horta com recicláveis e mudas/plantas da horta 

etc. 

 

Ao longo do desenvolvimento das etapas, observamos o desempenho das crianças e, 

ao término dessas etapas, temos a apresentação dos resultados obtidos com a horta e 

as produções pedagógicas reunidos e divulgados à comunidade escolar. 

  



Cronograma de atividades/ações 

Atividades	 Objetivos	 Recursos	
Existentes																							Adquirir	

Participantes	 Data	

Semear,	

Plantar,	

Regar,	Cuidar,	

Colher	

- Observar e 

investigar o 

desenvolvimento de 

sementes e plantas; 

- Desenvolver o gosto 

pelas atividades 

agrícolas e de 

jardinagem; 

- Descobrir o modo de 

produção biológica. 

Estruturas de 

madeira, Terra, 

Sementes 

e mangueira,  

Adubo biológico,  

Terra, Bolbos e 

plantas variadas. 

Regadores, 

aspersor, 

alfaias agrícolas 

diversas, cestos. 

Crianças, 

Educadores, 

Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF, 

Famílias. 

Ao 

longo 

do 

ano 

letivo 

Compostagem	

e	3R´s	

- Aprender a utilizar 

um compostor 

doméstico; 

- Enriquecer a terra 

com composto 

vegetal; 

- Compreender a 

importância da 

utilização da 

compostagem e seus 

benefícios na 

produção hortícola; 

- Consciencializar para 

a importância dos 

3R’s. 

 Compostor, 

Baldes, 

Ecopontos. 

Crianças, 

Educadores, 

Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF. 

Ao 

longo 

do 

ano 

letivo 

Recolha	de	

águas	pluviais	

- Reaproveitar a água 

da chuva para regar a 

 Contentor de 

recolha de águas 

Crianças, 

Educadores, 

Ao 

longo 



horta; 

- Compreender a 

importância da 

utilização da água da 

chuva como forma de 

vida mais sustentável. 

pluviais Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF. 

do 

ano 

letivo 

Culinária	 - Realizar ementas 

saudáveis com os 

diferentes produtos 

semeados e colhidos 

na nossa horta. 

Produtos da 

Horta, 

ingredientes 

vários 

Panela, Placa 

elétrica, jarro 

elétrico, forno 

elétrico. 

Crianças, 

Educadores, 

Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF, 

Famílias. 

Ao 

longo 

do 

ano 

letivo 

Partilha	de	

experiências	

entre	turmas,	

pais	e	

comunidade	

- Sensibilizar para a 

prática de uma vida 

mais sustentável. 

Os existentes na 

escola ou outros 

a definir. 

 Crianças, 

Educadores, 

Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF, 

Famílias, 

Comunidade 

Educativa. 

Ao 

longo 

do 

ano 

letivo. 

Explorar	e	

Produzir	

livros	

-Contribuir para o 

prazer da leitura (O 

nabo gigante,etc.); 

Sensibilizar para o 

sentido estético. 

 

Os existentes na 

escola:  

 

Microscópio, 

Livros. 

Crianças, 

Educadores, 

Assistentes 

Operacionais, 

Monitores AAAF, 

Famílias. 

Ao 

longo 

do 

ano 

letivo. 

 

 

 

 



Dinamização e Coordenação do Pojeto 

A dinamização e coordenação do projeto é da responsabilidade das educadoras 

titulares de grupo do Jardim de Infância de Vale Flores (Ana Paula Ferreira; Patrícia 

Ramos e Teresa Sequeira).  

Articulação com outros Pojetos 

Pretende-se que haja uma articulação com outros projectos já em curso, 

nomeadamente: 

- Biblioteca Escolar; 

- BiblioLab. 

Outras parcerias serão estabelecidas, nomeadamente com o Jardim de Infância Feijó 1. 

Avaliação 

Será de forma processual, diagnóstica e acontecerá durante todo o desenvolvimento 

do projeto. Os momentos mais significativos do projeto serão registados, tendo como 

ponto de observação o interesse, a participação à autonomia, a criatividade, a 

interação do grupo, enfim, todos os dados, que nos retratem a relação da turma com o 

projeto. 

Observação periódica com registos do interesse das crianças.  

 

Financiamento 

O desenvolvimento do projeto conta com a colaboração das famílias e estamos a 

aguardar a colaboração da Junta de Freguesia do Laranjeiro e Feijó e a aprovação do 

Projeto de Acção Cultural por parte da Câmara Municipal de Almada. 

 

 



 

Bibliografia de apoio 

-https://www.planfor.pt/jardim-conselhos,calendario-de-semeadura-de-

hortalicas.html  

- https://omeujardim.com/artigos/mes-mes-deve-plantar-horta  

- https://www.slideshare.net/vagnerfagundes/projeto-horta-9962410  

- Martins, Isabel P. (et al.).(2009). Despertar para a Ciência: atividades dos 3 aos 6 

anos. Lisboa: ME/DGIDC 

- Vasconcelos, Teresa (Coord.) (2012). Trabalho por Projetos na Educação de Infância. 

Mapear aprendizagens, integrar metodologias. Lisboa: ME/DGIDC 

 

  



 

Anexo 1 - Avaliação do projeto 

 

 “Da Horta à mesa Passeando pelas Palavras” 2020/2021 

 

Este projeto de continuidade candidatou-se novamente ao PAC de Almada. No entanto este 
não foi aprovado. Apesar desta situação deu-se continuidade à sua dinamização envolvendo as 
3 salas de Jardim de Infância e às famílias. 

O espaço da Horta Pedagógica foi dividido em 4 canteiros, foi embelezado com a participação 
dos estagiários do curso profissional TAI a realizar o estágio no nosso estabelecimento 
educativo. 

O projeto promoveu aquisição de competências e responsabilidades nas crianças: 

- Semear, regar, cuidar; observar e registar. 

Aliou-se estes processos à literatura para as crianças. 

Por exemplo: A história “João pé de feijão” despoletou o interesse e a motivação para 
aprender conteúdos sobre germinação, sementeira, regas e cuidados com a natureza. 

Este projeto despertou o interesse da comunidade escolar e uma turma do 3ºano, acabou por  
ter uma sumária  participação no mesmo. 

Para angariação de mais materiais, foi solicitado a empresas do concelho, materiais de 
jardinagens, dos quais ainda se aguarda respostas. 

 

EB!/JI de Vale Flores, 

As coordenadoras/ Educadoras de infância, 

Ana Paula Ferreira 

Catarina Caramelo 

Teresa Sequeira 

9 de julho de 2021 

 



Anexo 2 – Balanço do projeto 

Balanço das atividades desenvolvidas pelos Projetos no Agrupamento 

PROJETO  
 

RESPONSÁV
EIS/ 

DINAMIZAD
ORES 

OBJETIVOS ATIVIDADES PROPOSTAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

ATIVIDAD
ES NÃO 

REALIZAD
AS/ 

MOTIVO(
S) 

 

Da Horta à 
Mesa 

Passeando 
pelas 

Palavras 

Literacia 
Ambiental: 
Ecologia, 

Sustentabili
dade e 

Comunicaç
ão 

 

Educadoras 
de Infância:  

Ana Paula 
Ferreira 

 Catarina 
Caramelo  

Teresa 
Sequeira 

 

GERAIS 
(do PAA) 
4) Formar 
para novas 
formas de 
literacia; 
5) Estimular 
atitudes e 
comportam
entos de 
valorização 
da saúde, 
do desporto 
e da 
cultura; 
9) 
Aprofundar 
a ligação 
entre a 
escola, a 
comunidade 
educativa e 
o meio 
envolvente. 
Salienta-se 
também 
como 
fundamenta
ção destes: 
- As 
Orientações 
Curriculares 
para a 
Educação 
Pré-escolar 
(OCEPE) 
construindo 
pontes para 
as metas e 

Fase 1:Sensibilização do 
projeto da horta; “O que 
sabemos sobre…” 
Fase2: Parte-se à 
descoberta do que 
“Gostariam de 
saber/descobrir” sobre a 
horta/hortaliças/flores/co
mpostagem; perguntas 
fundamentais que irão 
sustentar o 
desenvolvimento do 
projeto. 
Fase 3: Planificação e 
desenvolvimento do 
projeto 
Fase 4: Execução: 

- Preparação da terra;  
- Plantio; etiquetagem, 
identificar as plantas e 
flores; diferença entre 
semear e plantar; 
- Colheita e 
Experimentação; 
- Compostagem; 
fertilizantes naturais; 

Fase 5: 
Avaliação/Divulgação 
Mostra Cultural: expor 
registos, como álbum 
coletivo/fotos e filmagens 
das aulas/demonstração de 
experiências, horta com 
recicláveis e mudas/plantas 
da horta etc. 
 
Ao longo do 
desenvolvimento das 
etapas, observamos o 
desempenho das crianças 

- Conversa em 
grande grupo nas 
novidades do fim-
de-semana. Diálogo 
informal de 
crianças em que 
pais/avós têm uma 
horta.  
- Diálogo/pesquisa 
sobre 
hortas/hortaliças/fl
ores,etc. 
- Pesquisa de livros: 
João Pé de Feijão, o 
nabo gigante, a 
horta do Sr. Lobo, 
etc.. 
- Candidatura ao 
PAC no ano 
2019/20 
 
 
 
- Candidatura ao 
PAC no ano 
2020/21 
 
- O espaço da Horta 
Pedagógica foi 
dividido em 4 
canteiros, foi 
embelezado com a 
participação dos 
estagiários do curso 
profissional TAI a 
realizar o estágio no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizada
, 
aprovada
, verba 
atribuída
, mas não 
foi 
concedid
a ao 
Jardim 
de 
Infância 
 
Realizada 
e não 
aprovada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



competênci
as 
essenciais 
previstas no 
Perfil do 
Aluno à 
Saída de 
Escolaridad
e 
Obrigatória 
(PASEO);  
- A 
emergência 
da 
linguagem 
escrita, 
através do 
contacto e 
uso da 
leitura e da 
escrita em 
situações 
reais e 
funcionais 
associadas 
ao 
quotidiano 
da criança 
(OCEPE) 
como 
promotora 
do 
desenvolvi
mento do 
gosto por 
ler que 
preconiza a 
formação 
dos alunos 
de acordo 
com os 
objetivos do 
PASEO; 
- Educação 
para a 
Cidadania;  
- Promoção 
de hábitos 
de vida 
saudáveis; 
 

e, ao término dessas 
etapas, temos a 
apresentação dos 
resultados obtidos com a 
horta e as produções 
pedagógicas reunidas e 
divulgadas à comunidade 
escolar. 
 

nosso 
estabelecimento 
educativo. 

- Aquisição de 
material para 
jardinagem: terra, 
vasos, sementes, 
bolbos, regador, 
adubo biológico, 
etc.. 
 
- Solicitação a 
empresas do 
concelho material 
de jardinagem e 
sementes E.E. 
  
Preparação da terra;  
Plantio: flores, feijão, 
alface, hortelã, 
cebola, salsa, couves, 
etc.. Etiquetagem: 
placas identificar os 4 
canteiros e identificar 
as várias 
plantas/flores 
Diferença entre 
semear e plantar: 
feijão/salsa 
Colheita e 
experimentação: 
feijão, hortelã, alface, 
etc. 
 
Compostagem; 
fertilizantes naturais; 
 
O projeto promoveu 
aquisição de 
competências e 
responsabilidades nas 
crianças: 

Semear, regar, 
cuidar; observar e 
registar. 

Aliou-se estes 
processos à literatura 

Não 
realizada 
por falta 
de verba 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
realizada, 
por 
motivos 
do 
confinam
ento. 
Falta de 
tempo. 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos 
Específicos 
- Despertar 
o interesse 
das crianças
 para 
o cultivo de 
horta, 
flores e 
conhecimen
to sobre 
este 
processo; 
- 
Desenvolver
, de modo 
integrado, a 
consciência 
da 
responsabili
dade para 
com o meio 
ambiente; 
- 
Consciencial
izar para 
um modo 
de vida mais 
sustentável; 
- Promover 
um 
laboratório 
vivo para 
diferentes 
atividades 
pedagógicas
; 
- Perceber a 
Horta como 
um espaço 
vivo, onde 
todos os 
organismos 
juntos 
formam 
uma cadeia, 
proporciona
ndo uma 
produção 
sustentável 
e uma 

para as crianças. 

Este projeto 
despertou o interesse 
da comunidade 
escolar e uma turma 
do 3ºano, acabou por 
participar no mesmo 



alimentação 
saudável; 
- Gerar 
mudanças 
ao nível 
alimentar, 
tendo a 
horta como 
principal 
eixo 
gerador; 
- Descobrir 
e explorar 
técnicas de 
plantio, de 
proteção do 
solo e das 
plantas, de 
rega e de 
recolha dos 
alimentos; 
- Promover 
a literacia 
ambiental; 
- 
Desenvolver 
o gosto pela 
leitura 
(poesia e 
prosa); 
 

 
 


