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Equipe (Unidade): Gisela, Geórgia (I), Rafaela e Ani (B), Jaqueline e  (P)  e Karine e Fabricia (V) 

Ensino: Fundamental  Série: 5º ano Trimestre: 1º Ano:   2022 

 

 

Nome do projeto 

Vida de Planta – cultivo de temperos e grãos 

 

Objetivos específicos 

 

 Preparar e conservar a horta 

 Compreender o plantio e a colheita de mudas. 

 Identificar hábitos de higiene na cozinha. 

 

Distribuição das atividades 

Encontro Semana Atividade Responsável 

01 21 a 25/02 

Preparar o canteiro, revolver e adubar a terra. 
Plantar milho (30 sementes por turma ou 7 mudas por turma).   

Fornecer 
sementes, 

adubo, terra 
gorda e 

ferramentas. 

02 
28/02 a 
04/03 

Manutenção da horta. 

 

 

03 07 a 11/03 

Plantar mudas diretamente no canteiro. (uma mudinha por aluno) 
(manjericão – salsinha – cebolinha). 

Degustação de bolinho de carne temperado.  

Bolinho assado 
Mudas dos 
temperos. 

04 14 a 18/03 
Manutenção da horta (retirar o mato, regar, observar e combater a 

incidência de insetos e observar o crescimento). 
 

 

05 21 a 25/03 
Culinária – Pizza. (1 pizza para cada 6 alunos ou uma mini pizza por aluno, 
150g de queijo por pizza, 1 sache de molho para cada 4 pizzas, orégano, 2 

latas de milho por turma, 300g de presunto por turma)  

Ingredientes 
para a pizza. 

06 
28/03 a 
01/04 

Manutenção da horta (retirar o mato, regar, observar e combater a 
incidência de insetos e observar o crescimento). 

 

07 04 a 08/04 

Manutenção do canteiro. 
Fazer trilha para observação da vegetação natural ou tour pelos arredores 

do colégio para observar a plantação de arroz.  
 

08 11 a 15/04 

Manutenção da horta. 
Observar crescimento de cebolinha e salsinha e fazer a colheita de alguns 
para o patê. Patê verde (óleo de soja, leite, sal, temperos da horta, bolacha 

água e sal). 
 

Ingredientes 
para o patê. 

09 25 a 29/04 
Realizar manutenção da horta. (retirar o mato, regar, observar e combater 

a incidência de insetos e observar o crescimento). 
  

 

10 02 a 06/05 

Colheita dos temperos. 
Culinária: bruschetta (pão francês adormecido, queijo, colheita do 

manjericão, azeite de oliva, tomates) 

 Ingredientes 
para a 

bruschetta. 

11 09 a 13/05 
Colheita do milho.  

 

12 16 a 20/05 
Bolo de milho. 

 
Ingredientes 

para o bolo de 
milho. 

 

Regente Gerente    

    

 


