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FERRAMENTAS E MATERIAS: EXERCÍCIOS 

Para começarmos, vamos refletir sobre as ferramentas que teremos 
de manusear para a manutenção da sua Horta Orgânica. Irei te apre-
sentar uma necessidade que existe na manutenção da horta, você irá 
escrever duas ou mais ferramentas ou materiais que podem ser apro-
veitados ai da sua casa, de um vizinho, de um amigo, de um parente, ... 
Use a criatividade a seu favor! 

 
Ex.: Cavar: Colheres; Embalagens de amaciante recortadas; Copos 

de vidro etc. 

 

Cavar: 

 

Arar o solo: 

 

Cortar/Podar as plantas: 

 

Retirar ervas daninhas/grama : 

 

Irrigar o solo: 

 

Tirar os dejetos indesejados do solo, limpar o solo: 

 

Limpar as ferramentas: 

 

Se proteger do Sol: 

  

Proteção das mãos: 

 

Proteção dos olhos: 
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Proteção contra picadas de insetos etc: 

 

Armazenar lixo: 

 

Armazenar frutas e outros produtos da horta: 

 

Local para guardar as ferramentas limpas: 

 

Abaixo, listei as principais ferramentas que você vai precisar e for-

mas como produtores de hortas orgânicas do brasil e do mundo rea-

proveitam de forma inteligente os recursos disponíveis.  

Mas antes de acessar a lista, quero que trabalhe seu lado criativo, 

realizador, planejador, social e organizador, eles serão fundamentais 

para que caminhe sozinho em um futuro breve. Por isso, escreva as 

ferramentas que pretende utilizar para cada uma das funções listadas 

acima para depois acessar a lista da próxima página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imgrower.com/
http://www.imgrower.com/


www.ImGrower.com      4                                                                       

Copyright© ImGrower – Todos os Direitos Reservados – www.ImGrower.com 

 

Funções/ Pro-

cedimentos  Equipamentos que podem ser utilizados  
Descrição das 

Atividades  

Cavar 
Embalagens de 
Amaciantes Re-

cortadas  

Copos de 
Vidro 

Colher 
Realização de 

Plantio/ Revol-
vimento do Solo 

Arar o Solo Minhoca 
Rastelo de 

Grama 
Garfo de Chur-

rasco 

Descompactar o 
Solo/ Favorecer 
a aeração do so-

lo 

Cortar / Podar 
Plantas 

Facas de Cozinha Tesouras  Gilete / Alicates 
Retirada de Plan-
tas, Folhas, Ga-

lhos 

Retirar Ervas 
Daninhas / 

Grama  
Manualmente 

Cobrir o so-
lo exposto 
após a reti-
rada das PD 

(Casca de 
Pinus, Ser-

ragem) 

Colher / Faca 

Retirar plantas 
indesejadas que 
venham a com-
petir com a cul-
tura/ Recobri-

mento do Solo, 
para evitar que 
novas plantas 

indesejadas ve-
nham a se de-

senvolver 

Irrigar o Solo 
Vasilhames com 
pequenos furos 

ao fundo 

Copos de 
Plástico com 

pequenos 
furos ao 

fundo 

Mangueira es-
palhada na 

área com pe-
quenos furos 

"Gotejamento" 

Irrigar o solo e as 
plantas para fa-
vorecer o seu 

desenvolvimento  

Tirar os deje-
tos indeseja-
dos do solo, 
limpar o solo 

Manualmente 

Embalagens 
de Amacian-
tes Recorta-

das  

Vassoura  

Eliminar plantas 
indesejáveis/ 
Objetos (Lixo) 

que possam vir a 
afetar o desen-
volvimento da 

Horta 
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Funções/ Pro-
cedimentos  

Equipamentos que podem ser utilizados  
Descrição das 

Atividades  

Limpar as Fer-
ramentas 

Água de Chuva 
(armazenada) 

Pano Ume-
decido 

Mangueira  

Limpeza do Ma-
terial Utilizado, 
para uma maior 

vida útil 

Se proteger do 
Sol 

Boné, Chapéu 
Protetor 

Solar 

Realizar o tra-
balho em horas 

mais frescas 
(Início da ma-
nhã / Fim da 

tarde) 

Proteção do Sol 
para evitar 

queimadura, 
ressecamento de 

pele, entre ou-
tros fatores pre-
judiciais à saúde 

Proteção das 
mãos 

Luvas (Jardina-
gem / Látex) 

Plásticos Recobrindo as mãos 
(Ex.: Sacolas) 

Proteção da 
Mão, para evitar 
ferimentos, cor-

tes 

Proteção dos 
Olhos 

Óculos Escuros  

Evitar o ma-
nuseio de 

produtos ou 
ferramentas 

próximos 
aos olhos 

Óculos de pro-
teção  

Proteção dos 
Olhos para evitar 

problemas de 
visão ou danos à 

saúde 

Proteção con-
tra picadas de 

insetos, etc 
Repelentes 

Utilizar Ca-
misas de 

Manga Lon-
ga, Calça, 

Sapatos Fe-
chados e 

Luvas 

Utilizar ao en-
torno da Horta, 
espécies repe-
lentes de inse-

tos  

Proteção para 
com picadas de 
insetos quando 
alérgicos ou in-
setos transmis-

sores de doenças 

Armazenar 
Lixo 

Lixo Orgânico 
(Caixas de Com-
postagem/ Bura-

co ao Solo) 

Separar em 
Sacos ou 
Caixas os 

Lixos Reci-
cláveis  

Separar em 
Caixa ou Saco-
las Lixos Não 
Recicláveis  

Destinação cor-
reta do lixo, no 

caso dos orgâni-
cos, pode-se 

reutilizar este 
como adubo pa-
ra a própria hor-

ta 
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Funções/ Pro-
cedimentos  

Equipamentos que podem ser utilizados  
Descrição das 

Atividades  

Armazenar 
frutas e outros 

produtos da 
horta 

Sacolas, Caixas, 
Bacias 

Cesta de Frutas 

Armazenamento 
dos produtos 

obtidos de forma 
adequada para 
que esses te-

nham uma maior 
vida útil 

Local para 
Guardar as 

Ferramentas 
Limpas 

Caixas (Pape-
lão/Sapatos) 

Armários, Gavetas, Baú 

Guardas as Fer-
ramentas Limpas 
e locais adequa-

dos para uma 
maior conserva-
ção e tempo útil 

de utilização 

FERRAMENTAS E MATERIAS: EXERCÍCIO 2 

Agora que tem uma lista das ferramentas e uma lista de como utili-

zar o que tem disponível aí na sua casa, a sua missão será providenciar 

os itens que estiverem falta (o máximo possível) com algum amigo, 

familiar, vizinho, namorado (a), etc. que possa lhe emprestar ou até 

mesmo dar alguma das ferramentas que vai precisar e não tem dispo-

nível na sua casa e ainda não encontrou um substituto. 

Esse momento será para que comece a praticar seu poder de orga-

nização e interação social e também para que mais pessoas saibam 

desse seu novo projeto. 

Aproveite para incentivá-las a começar, quanto mais pessoas próxi-

mas estiverem trabalhando juntos para trocar ferramentas, sementes, 

alimentos, etc. Melhor será! 

Essa interação será fundamental para o processo de construção da sua 

Horta Orgânica. 

Até a próxima aula, 

Thiago Tadeu Campos 
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