
 

 



 

 

 QUE TAL CULTIVAR UMA HORTA EM CASA? 

 

Se você não tem um quintal, o cultivo de uma horta pode ser realizado em 

locais alternativos ou pequenos espaços utilizando caixinhas de leite, uma 

jardineira, um vaso de plástico, latas, potes, tubos de plástico, garrafa PET etc.  

Mas atenção! A embalagem utilizada não pode ser transparente, porque as 

raízes das plantas não suportam luz solar direta. 

As plantas precisam de solo adubado, água e luz para crescerem saudáveis e 

produzir.  

Vantagens de cultivar uma horta: 

- Você pode plantar, cultivar e comer aquilo que cultivou; 

- Ter contato com a natureza; 

- Realizar uma atividade envolvendo toda família; 

- Exercitar a criatividade e buscar mais conhecimento sobre o assunto.  

Materiais necessários:  

- Recipiente com furos: os furos no fundo de vasos de plantas servem para 

que o excesso da água colocada nas plantas se infiltre e possa sair do vaso. 

Isso é muito importante, porque as raízes das plantas podem apodrecer em 

caso de excesso de água. 

- Argila expandida ou pedrinhas como brita, por exemplo, para ajudar a reter 

a terra e filtrar o excesso de água;. 

- Manta de bidim ou qualquer tecido poroso. De preferência que tenha 

alguma coisa sintética na composição. Caso contrário, irá se decompor com o 

tempo; 

- Borrifador de água; 



 

-  Substrato pronto (mais fininho e já tem os nutrientes adequados para o 

desenvolvimento da planta ou semente). Pode ser encontrado em lojas de 

jardinagem; 

- Muda da planta ou as sementes (ex.: ervas aromáticas usadas como 

temperos). 

Passo a passo para fazer a horta:  

1º - coloque uma camada de argila expandida ou pedrinhas somente 

suficientes para não ver mais os furos debaixo do vaso; 

2º - coloque a manta de bidim para não deixar que o substrato penetre na 

argila e prejudique o sistema de drenagem; 

3º - distribua o substrato (ou a terra) sobre a manta de bidim; 

4º - umidifique o substrato utilizando o borrifador com água; 

5º - faça os buraquinhos e plante as mudinhas fixando-as na terra. Se forem 

muitas mudas, dê um espaçamento entre elas conforme o tipo de planta que 

estiver cultivando. Assim elas não ficam sobrepostas.  

6º - Se for utilizar sementes, leia as instruções da embalagem. Nela você 

encontrará orientações quanto ao espaço de uma semente para outra e 

também em que profundidade devem ser plantadas.  Abra a embalagem, faça 

os buraquinhos na terra, distribua as sementes sem tocá-las com as mãos. 

Cubra com a terra e umidifique usando o borrifador; 

Não utilizar regador, pois as sementes podem afundar e não se desenvolver.  

Só podemos usar o regador, quando a plantinha estiver maior (cerca de 7 cm 

de altura) e mais forte! 

Agora é só cuidar! 


