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SEMANA DA HORTA ORGÂNICA 

Seja muito bem-vindo (a) a Semana da Horta Orgânica. A partir do 

dia 28 de maio de 2018 você vai aprender comigo, por meio de uma série 

de vídeos conceitos fundamentais e exercícios práticos para produzir sua 

horta orgânica autossustentável em casa.  

Para isso, irei te ensinar: 

1 - conhecimentos técnicos e científicos da agricultura orgânica, mas 

de uma forma simples e fácil de entender para que você consiga aplica-lo 

na sua horta orgânica e no seu dia a dia; 

2 - como fazer o controle de pragas e doenças; 

3 - como contornar as barreiras do ambiente (clima e desequilíbrios) 

que poderão te impedir de produzir; 

4 - outras dificuldades que podem ser superadas por meio do uso 

correto do conhecimento. 

 

Antes de começar a Semana da Horta Orgânica, quero que você faça 

um exercício bem simples e divertido que vai te ajudar a descobrir qual é 

a sua horta ideal. 
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INICIANDO O PLANEJAMENTO DA SUA HORTA IDEAL 

  O primeiro exercício será simples e muito legal de fazer. 

Primeiro, quero que você escreva aqui mesmo nesse documento ou 

onde preferir, os motivos pelos quais você quer ter sua horta orgânica 

autossustentável em casa e como sua horta irá te fazer uma pessoa mais 

feliz e realizado (a): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7.  

 

8.  

 

9. .... (quantos quiser) 
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IMAGINANDO A SUA HORTA IDEAL 

Agora, quero que você olhe para esses motivos e diga para si mes-

mo “Hoje é dia 05 de março de 2018 e eu estou preparado (a) para ter 

minha horta orgânica autossustentável”. 

Em seguida, feche os seus olhos e imagine como será a sua horta 

orgânica (veja as imagens, ouça os sons, sinta os cheiros, sinta as emo-

ções, ... imagine como se você estivesse vivendo esse sonho com o maior 

nível de riquezas de imagens, sons, sensações e emoções possível). 

 

Pronto!! 

Eai, como se sentiu? Gostou? Então prepara-se que no dia 26 de fe-

vereiro iremos continuar nossa nobre e divertida jornada na semana da 

horta orgânica. 

 

Nos falamos em breve. 

Irei mandar as novidades pelo seu e-mail cadastrado. 

 

 

 

Um abraço e até logo, 

Thiago Tadeu Campos 


