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Horta da Escola 

2020-2021 

 

A Horta da Escola Santo António ganhou espaço 

de destaque na exposição sobre as Hortas de 

Lisboa. 

 

Hortas de Lisboa. Da Idade Média ao século XXI 
 
23 OUT 2020 A 19 SET 2021 
 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
PALÁCIO PIMENTA 
 
 
 
 
A integração da horta da escola nesta exposição 
reforça o nosso compromisso e respeito por este 
espaço de aprendizagem ativa. 

http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/palacio-pimenta.html
http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/palacio-pimenta.html
http://www.museudelisboa.pt/equipamentos/palacio-pimenta.html


Horta da Escola 

2020-2021 

 

A  Horta é sem dúvida a maior sala de aula da  

escola. Os alunos do 4º ano – A  prepararam o 

espaço. 

Construção de bancos de cimento. Aula de matemática  ao ar livre. 
Contagem de alfaces para 
plantar: conjuntos de 5 unidades 
  

À conversa sobre a 
horta... 

 



Horta da Escola 

2020-2021 

 

Várias turmas envolvidas no projeto da 

horta. 

Alunos cheios de entusiasmo e professores 

corajosos. 

Preparação dos canteiros  
para novas sementeiras.   
 

Remexer a terra. Uma tarefa 
difícil, compensada pela 
descoberta de tantos insetos. 
 

Plantação de alho francês, 
couves e alfaces. 

Plantação de couves e 
alfaces. 

3º A 
 
1º B 2º A 1º B 



Horta da Escola 

2020-2021 

 

A Cidadania e Desenvolvimento em pleno exercício.  

É importante preservar as f lorestas, conhecer e 

cuidar de um ecossistema.  

 

Plantando bolbos: Gladíolos  
Flores e insetos 

Plantação do medronheiro 
Floresta autóctone 

Sementeira de ervilhas e favas e  
tupinambo (girassol batateiro) 

2ºB 4ºA 4ºA 



Horta da Escola 

2020-2021 

 

Uma “sala” ao ar livre, debaixo da Oliveira, onde 

os bancos são pequenos troncos...   

  

 Hora do conto 

À volta do arbusto Pera-melão, as 
crianças do JI juntam-se ao final 
do dia, para a hora do conto.  

A pera-melão é um fruto  

com um sabor 

semelhante ao melão e à 

pera mas geralmente 
menos doce. 

Crianças do JI observam o 
charco construído junto à horta.  
 
É impossível ficar indiferente! 



Jardim da amizade 

2020-2021  

No Jardim da amizade, os alunos plantaram e semearam 

árvore de camélias, l í r ios, hibisco e jacintos.   

A turma do 3º ano – B construiu um símbolo de 
amizade.  
 
É preciso semear a esperança! 


