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 A prática da compostagem é uma excelente atividade educativa, contribuindo para a formação da consciência  

e do entendimento sobre as leis ambientais e das transformações naturais pelas quais passam todos os organismos vivos. 

Principais objetivos do projeto 

• Consciencialização dos alunos para a preservação do meio ambiente; 

• Reconhecimento da Agricultura Biológica como uma prática ecológica; 

• Incitar a prática de uma boa alimentação e a ingestão de alimentos saudáveis. 

 

 



Com a ajuda preciosa dos encarregados de educação, familiares e alunos. 

Preparação do terreno 



A mestria e a sabedoria do avô, dos encarregados de educação e dos pais.  
Os alunos com um olhar atento,  aprendem cultivando!!! 



Vários canteiros: cenouras, 
morangueiros, ervas aromáticas, 
salsa, couve portuguesa, 
espinafres, couve galega, alface, 
abóbora…  



Medição da área de terreno cultivada 



Chegou a hora de colher o que semeamos e plantamos 



Final do ano letivo 2019 - Confeção do almoço entre a turma e professores,  
com os nossos produtos hortícolas… 



                          Menu 
 
 
 
Sopa de espinafres  
Caldo verde 
Arroz  de ervilhas e cenoura 
Favas estufadas 
Salada de alface, tomate e cenoura 
Fêvera de porco grelhada 
Bife de frango grelhado 
 
Bebidas 
 
Água 
Sumo natural  
Sumos  diversos não gaseificados  
 
Sobremesa 
 
Fruta da época 
Pudim 
Bolo de chocolate 
Mousse de chocolate 
Mousse de Oreo 



3 de dezembro de 2019 - Sessão de Sensibilização no âmbito da 

compostagem caseira, dinamizada pela engenheira Juliana 

Santos , LIPOR. 

Oferta da Lipor 

Ano letivo 2019/2020 



Para combater os insetos que estragam a fruta, construí uma 
armadilha numa garrafa de refrigerante. Coloquei no seu interior 
uma mistura de vinagre, açúcar e água. 

Trabalho desenvolvido pelo aluno Martim Dantas  

E@D 
Trabalhos realizados pelos alunos  



• Sistema de rega gota a gota: 

• Para que as plantas tenham água durante todo o 
dia, preparei uma garrafa de refrigerante 
cortando a parte de cima. A garrafa é colocada 
numa peça que está enterrada na terra e vai 
libertando aos poucos a água que está no seu 
interior.  

Martim Dantas 

E@D 
 
 



• Os dois sistemas a funcionar: 

• Podemos utilizar em árvores ou legumes.  

• Assim,  temos as plantas sempre com água e 
livres de insetos. 

Martim Dantas 



E@D 
Trabalho 
desenvolvido pelo 
aluno Martim Dantas 



Leonor Santos  Gustavo Sá  

César Cruz 

Jennifer Ferreira 

Luís Jesus 

Mariana Magalhães   Mariana Ramos 

E@D 
Utilização de materiais recicláveis (madeira, vaso latas garrafa PET) para a 

plantação géneros hortícolas e frutos. 

E@D 
Utilização de materiais recicláveis (madeira, vaso, lata de conserva e  

garrafa PET) no  cultivo de géneros hortofrutícolas. 



David Ferreira 

Rodrigo Marques 

Marta Brandão 

Bárbara Almeida 

E@D 
Utilização de materiais recicláveis (garrafão de plástico e garrafa PET) no  cultivo de géneros 

hortofrutícolas (morangueiros, feijão vermelho e maceira e amores perfeitos).  



E@D 
Utilização de materiais recicláveis (garrafão de água, vaso de plástico, bota de borracha  e 

garrafa PET) - plantação de flores e plantas   

Materiais utilizados :  
vaso velho, tiras de papel 
de revista, cola branca,  
pincel, tesoura e verniz.  

Carolina Pinto 

Gustavo Sá  Diana Bessa Mariana Sá 

João Monteiro 

Rodrigo Oliveira 

Rafael Santana 

E@D 
Utilização de materiais recicláveis (garrafão de água, vaso de plástico, bota de 

borracha  e garrafa PET) - plantação de flores e plantas   

E@D 
Utilização de materiais recicláveis (garrafão de água, vaso de plástico, bota de 

borracha  e garrafa PET) - cultivo de  plantas e de flores. 

Espantalho  
Materiais utilizados: 
 palha seca, tecido 
 e corda. 

Rúben Costa  



Agradecimento 
 Chegamos ao final do ano letivo. 

 Vivemos muitas alegrias, fizemos conquistas , superamos desafios  e 
realizamos aprendizagens. 

 Lançamos a semente na terra com a esperança,  e quase certeza, de que iria 
nascer uma planta. Da planta, o fruto e do fruto novas sementes germinarão. 

  É fantástico o ciclo da vida!!! 

 Demos continuidade ao nosso Projeto, mesmo à distância. 

 O meu agradecimento aos meus queridos alunos da turma I do 6.º ano, aos 
senhores encarregados de educação, aos pais e familiares, à Sra. Diretora Dra. Ana 
Gabriela Moreira, ao Sr. Subdiretor Dr. Luís Miguel Montenegro, aos senhores 
professores da turma, à Lipor e aos  senhores assistentes operacionais por todo o 
apoio, incentivo, ajuda, partilha de conhecimentos e carinho.  

Um bem haja a todos!!! 


