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PROJETO – HORTA ESCOLAR / COMPOSTAGEM 

 

As Hortas Escolares são um projeto em constante desenvolvimento, direcionado 

para a educação ambiental. Através deste, as crianças exploram a sua relação 

com a natureza e os impactos que as suas ações podem causar a nível ecológico. 

É aqui que este projeto se insere, ao aproximar as crianças da realidade, fazendo 

com que as mesmas criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos.  

Para proteção das hortas é necessário construir uma vedação, recorrendo a 

paletes recicladas, estacas e lamelas de madeira, que com todo o cuidado as 

crianças decoram.  

O projeto “horta escolar / compostagem” tem sido um sucesso ao longo destes 

anos. A partir do momento que a Junta de Freguesia de Olivais passou a 

assegurar a gestão dos refeitórios escolares, este projeto articulou-se com o das 

refeições servidas pelos refeitórios escolares, ensinando in loco que as frutas e 

legumes não “nascem nas prateleiras do supermercado”. 

 

Compostagem 

Dada a efetiva articulação com os refeitórios escolares, têm-se vindo a promover 

a compostagem nas escolas. Recorrendo aos desperdícios de cascas de frutas e 

legumes das confeções diárias, cada escola realiza o processo de compostagem, 

através dos compostores cedidos pela Câmara Municipal de Lisboa. A estes 

componentes são adicionadas as folhas recolhidas pelas equipas da higiene 

urbana. Este processo desperta a decomposição de matérias orgânicas e tem 

como principal objetivo enriquecer o solo com nutrientes. Substituindo as habituais 

substâncias químicas por esta solução, é produzida menos quantidade de lixo 

orgânico e é obtido um fertilizante natural, sem prejuízo para o meio ambiente. 
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Objetivos: 

- Trabalhar conceitos de educação ambiental; 

- Despertar o pensamento crítico nas crianças para que se reconheçam enquanto 

parte do meio ambiente; 

- Utilizar o espaço e os alimentos cultivados para desenvolver conhecimentos a 

respeito de conteúdos relacionados com o ambiente; 

- Promover a adoção de bons hábitos alimentares; 

- Produzir alimentos que complementem a ementa escolar; 

- Valorizar o trabalho em equipa; 

- Consciencializar para a importância de alimentos biológicos. 

 

Este projeto apresenta-se como um ciclo, através dos desperdícios de cascas de 

frutas e legumes das confeções diárias realiza-se a compostagem. Esta, por sua 

vez, melhora o solo das hortas e potencia o desenvolvimento dos cultivos de forma 

a estarem, novamente, nos pratos dos alunos. 

 

  




