
Aprenda como cultivar
alimentos com as crianças
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Tomate, alface, rúcula, agrião, cenoura, rabanete… Já pensou 
em poder colher alguns temperos, legumes e verduras no 
quintal da sua casa ou até em seu apartamento? Ter uma horta 
caseira
cidades, mas isso tem se tornado cada vez mais comum. 
Embora pareça uma realidade muito distante do cotidiano 
agitado e urbano de hoje em dia, plantar o próprio alimento é 
possível, e mais: é uma delícia! 

As hortas caseiras são uma ótima forma de trazer a natureza 
para a rotina da família, colaborando com uma alimentação 
mais saudável, com o desenvolvimento dos pequenos e com 
a consciência ambiental não só das crianças, mas dos adultos 
também. 

Se você está aí pensando “Mas eu moro em um apartamento”, 
“Não tenho espaço”, “Em casa não tem quintal”... Calma! 
Vale em vasinhos, no chão do quintal, em garrafas pet, em 

benefícios para toda a família. Neste material, além de mostrar 
a importância da horta para crianças, nós vamos trazer dicas 
preciosas de como fazer uma horta caseira no espaço que 
você dispuser em sua casa e, também, receitinhas deliciosas e 
saudáveis para fazer com os pequenos. 

Vamos lá? 

Horta caseira: um mundo melhor pode 
começar no nosso quintal!
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Por que 
cultivar 
uma horta 
caseira?
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Montar uma horta em casa é uma ótima oportunidade de 
proporcionar deliciosos e divertidos momentos em família. 
Preparar o lugar, escolher e comprar as sementinhas, pesquisar 
quais as melhores opções para cada época do ano, plantar, 
cuidar, ver brotar, colher e preparar uma deliciosa receita para 
comer em família. 

Tudo isso colabora com o fortalecimento do vínculo afetivo 
entre você e o seu pequeno e com o bem-estar de toda a 
família. Além disso, plantar o próprio alimento é uma maneira 
de economizar na lista do supermercado e de cuidar do nosso 
planeta, incentivando um olhar mais atento e cuidadoso para o 
Meio Ambiente desde cedo! 

pode proporcionar aos pequenos. 

Os benefícios da horta caseira para os 
momentos em família
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Além de estimular uma alimentação mais saudável e 
proporcionar o contato com a natureza, fazer uma horta 
junto com os pequenos, também pode ensinar noções como 
paciência, responsabilidade e ecologia! Descubra 5 benefícios 
da horta caseira para crianças: 

1. Colabora com uma alimentação mais saudável. 

A horta caseira pode ser uma ótima maneira de envolver 
os pequenos no processo e apresentar diferentes tipos de 
hortaliças, mostrando sua importância para a nossa saúde!
Ver a sementinha que plantamos brotar, crescer e se tornar
um alimento faz com que tenhamos outra relação com os 
legumes, verduras e frutas. 

Leia também: 

2. Proporciona o contato com a natureza
e a consciência ambiental.

Mãozinhas na terra e pezinhos no chão! O contato 
com a natureza, desde cedo, é muito importante 
para o desenvolvimento das crianças e acompanhar o 
desenvolvimento das plantas mostra como elas são 
essenciais para nossa vida e como podem ser frágeis 
também, demandando cuidados e respeito.

Leia mais: A importância da natureza na formação das crianças

Como ter uma horta caseira pode ajudar no 
desenvolvimento do seu pequeno?
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3. Desenvolve o senso de responsabilidade.

Regar, colocar para tomar sol... Ter uma horta caseira

Combine com seu pequeno de regar as plantinhas todos
os dias, pedindo que ele acompanhe e cuide para
que a horta permaneça sempre saudável!

4. Ensina que tudo tem sua hora.

Esperar uma planta crescer, brotar e estar 
pronta para consumo é uma importante lição da 
natureza sobre paciência. O ciclo das plantas nos 
ensina que tudo vem ao seu tempo e que, às 
vezes, tudo o que podemos fazer é esperar. Uma 
lição e tanto nos dias apressados de hoje em dia!

5. Proporciona deliciosos momentos em família!

Bom, além de toooodos esses benefícios, como já falamos 
ali em cima, você vai descobrir que ter uma horta em casa 
também pode ser uma desculpa deliciosa para passar
ótimos momentos em família!
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Como fazer 
uma horta 
caseira?
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Vasos ou caixotes** 
(caso não vá plantar 
diretamente no solo)

*Borra de café, casca de ovo, casca de banana, ervas verdes, capim, trevos, 
cinzas, compostagem, minhocas, esterco e outros materiais orgânicos, podendo 
inclusive ser adquirido em lojas especializadas.
**Eles podem ser comprados ou adaptados em embalagens descartáveis, como 

para montar seu próprio jardim com as crianças).

Depois de descobrir tudo que uma horta caseira pode fazer 
pela sua família, chegou a hora de colocar as mãos na massa…
Ou melhor, na terra! Então vamos descobrir tudo o que você 
vai precisar para montar uma horta com sua família, lembrando 
que cada um pode adaptar sua hortinha de acordo com o 
espaço que dispõe em casa, no apartamento ou no sítio do 

Você vai precisar de...

Terra orgânica Mudas ou sementes

PedrasPá de jardim

Adubo*
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que seus vasinhos tenham furinhos 
para que a água escoe.

Depois disso, acomode a mudinha 
ou despeje as sementes e complete 
com terra.

Caso a hortinha da família seja direto no solo, no jardim ou 
quintal de casa, é importante cuidar da organização dos canteiros 

maneira. Vale investir em blocos, tijolos, pneus, ou qualquer 
outro material que sustente os canteiros evitando a erosão.

Em ambos os casos, é importante que o solo esteja sempre rico 
em nutrientes e fofo, para que haja uma melhor absorção, além 

Pronto!
e ensolarados e, claro, lembre-se de regar as plantinhas 
frequentemente! 

Passo a passo

Em seguida, forre o fundo dos 
vasos com as pedrinhas e deposite 
a terra junto com o adubo, 
ocupando  do recipiente.
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O que 
plantar?

Pimentas, salsinha, cebolinha, manjericão, hortelã, espinafre, 
couve-manteiga… São muitas as opções na hora de escolher 
o que plantar na horta da família. Além de considerar as 
preferências dos pequenos, é importante também pesquisar 
quais as melhores opções para cada época do ano e clima, se 
atentando para os cuidados especiais e tempo de colheita de 
cada uma. 

Para ajudar você a montar a horta caseira com as crianças, 
preparamos aqui quatro dicas do que plantar, com informações 
nutritivas e de plantio, além de receitinhas deliciosas para 
preparar em família.
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Seja no sanduíche, no almoço, junto com o arroz e feijão 
ou até no molho pesto, a alface é a verdura queridinha de 
muitos adultos e crianças. Rica em nutrientes, principalmente 

e fortalece nosso corpo. 

Benefícios: vitamina C, vitamina A, vitamina B3, ferro 
e cálcio, essa verdurinha colabora com o fortalecimento do 
sistema imunológico, melhora da saúde dos olhos, diminuição 
do colesterol, prevenção da anemia, diminuição das cãibras e 
fortalecimento dos ossos! 

Como consumir: Os principais tipos de alface são: Americana, 

ideal é consumi-la crua. Por isso, cuide para que esteja bem 
higienizada, sem a presença de insetos ou fungos.

Conheça a Alface

Clima: de 10°C a 24°C. 
Luminosidade: a alface gosta de sol, portanto pode deixá-la na 
luminosidade a maior parte do dia. 
Solo: bem drenado, adubado e com boa disponibilidade de nitrogênio.
Irrigação: com frequência, mantendo o solo sempre úmido. 
Colheita: varia de 55 a 130 dias depois da semeadura. Na hora de colher, 
lembre-se de cortar as folhas, deixando parte do caule enraizado. Após 
algumas semanas você verá ele brotar novamente!  
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Ingredientes:
• 6 folhas de alface crespa

• 1 tomate grande em cubinhos
• 1/2 colher (chá) de azeite
• 1 colher (sopa) de requeijão

Instruções:

1) Em um recipiente misture o queijo branco, o tomate, o 
requeijão e o azeite. Depois coloque uma pitada de orégano e sal.

2) Coloque um pouco desta mistura no centro de uma folha de 

3)
4) Pronto! Se quiser, você também pode usar outros 
ingredientes e criar o seu próprio recheio.

Receitinha
Trouxinhas de Alface 
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Ingredientes:

• 1 dente de alho 

• 1 colher (sopa) de castanha de caju ou amendoim
• 1 colher (sopa) de nozes 
• 2 colheres (sopa) de parmesão ralado 

Instruções:

1) Coloque no processador a alface lavada e seca, o manjericão, 
o alho, as castanhas, as nozes e, em seguida, o azeite e o 
parmesão. 

2) Tempere com sal a gosto.

3) Pronto! Agora você pode usar seu molho na salada, no 
macarrão ou descobrir novas combinações.

Receitinha
Molho Pesto de Alface
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Cenoura



18

Cenoura na salada, no bolo, na maionese, no macarrão, ou 
mesmo crua à la Pernalonga! Com grande quantidade de 
nutrientes essenciais, essa raiz é ótima para cuidar da nossa 
pele e da nossa visão! 

Benefícios:
vitamina C, vitamina K, vitamina B8, ácido pantotênico, 
ácido fólico, potássio, ferro, cobre e manganês, este vegetal 
colabora com o aumento da imunidade, combate de infecções, 
diminuição de risco de derrames e do colesterol, prevenção de 

fortalecimento de dentes e ossos e melhora da visão.

Como consumir: Os tipos mais populares de cenoura são: 
Chantenay, Danvers, Cenouras Baby (mini cenouras), Imperador 
e Nantes. Podendo ser consumida cozida ou crua, os benefícios 
da cenoura podem ser adquiridos até mesmo através de sucos, 
vitaminas e máscaras faciais! 

Conheça a Cenoura

Clima: de 16°C a 22°C. 
Luminosidade: preferencialmente com alta luminosidade e sol direto. 
Solo: profundo, adubado, rico em nitrogênio e sem pedras ou outros 

Irrigação: quando necessário para manter o solo levemente úmido. 
Colheita: varia de 60 a 120 dias depois da semeadura.
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Ingredientes:
• 1 cenoura média ou 4 cenouras baby
• 3 laranjas
• 1 limão
• 4 pedras de gelo

Instruções:

1) Pique ou rale a cenoura.

2) Esprema o limão e as laranjas para retirar todo o suco.

3) 
4) Se quiser, coe para tirar sementes e bagaços.

5) Adicione mais quantas pedras de gelo quiser antes de servir.

6) Pronto! Bem refrescante.

Receitinha
Suco Refrescante de Cenoura
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Ingredientes: 
• 1 cenoura grande (ralada)
• 1 cebola (média) bem picada

• 1 ovo grande
• 2 colheres (sopa) de leite
• 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
• 1 colher (chá) de orégano
• Sal a gosto
• Óleo para fritar

Instruções: 

1) Misture todos os ingredientes e amasse bem.

2)
3) 
4) Pronto! Que opção saudável e de-li-ci-o-sa.

Receitinha
Hambúrguer de Cenoura
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Rabanete
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Com sabor adocicado, refrescante e picante, os rabanetes são 
baratos, fáceis de encontrar e dão um sabor especial à qualquer 
salada! 

Benefícios: Essa raiz é 
folato e minerais como o potássio e fósforo, colaborando com 
o sistema imunológico, o controle da pressão arterial e a saúde 
cardiovascular. Além de dar a sensação de saciedade, hidrata, 
possui efeito diurético, previne a prisão de ventre, ajuda o 
sistema respiratório e fortalecer dentes, ossos e músculos. 

Como consumir: As raízes do rabanete podem ser consumidas 
de diversas formas, sendo geralmente cruas, em rodelas, 

Conheça o Rabanete

Clima: de 8°C a 20°C. 
Luminosidade: alta, com sol direto ou sombra parcial. 
Solo: fofo, profundo, adubado e sem pedras ou outros detritos que 

Irrigação: boa disponibilidade de água para que o solo esteja sempre 
levemente úmido. 
Colheita: varia de 25 a 80 dias depois da semeadura.
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Ingredientes:
• 5 rabanetes pequenos cortados ao meio
• 5 bolinhas de mussarela de búfala
• 5 tomates-cereja cortados ao meio 

• 20 folhas de hortelã

Instruções:

1) Corte a muçarela ao meio e tempere-a com azeite, orégano, 
uma pitada de sal e pimenta.

2) Monte os espetinhos intercalando o tomatinho com os 
rabanetes, a muçarela temperada, o pepino japonês e as folhas 
de hortelã.

3) Pronto! Você terá 10 espetinhos deliciosos.

Receitinha
Saladinha no Espeto
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Ingredientes: 
• 20 rabanetes

• 1 colher de chá de curry
• 1 pitada de açafrão
• 1 pitada de páprica
• Sal e pimenta do reino em pó

Instruções: 

1)
2) Jogue as fatias de rabanete durante alguns segundos em 
água fervendo. 

3) 
4) Tempere-os com o azeite e as especiarias e leve ao forno por 
cerca de 30 minutos.

5) Pronto! Crocante, né?

Receitinha
Chips de Rabanete
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Tomatinho
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Com um sabor mais adocicado e menos ácido do que o 
tomate comum, o tomate-cereja, ou tomatinho, é perfeito 
para complementar o sanduíche, a sopa, o molho ou a salada, 
encantando as crianças pelo seu tamanho pequenino! 

Benefícios: Rico em vitamina C, vitamina A, licopeno, minerais, 
cálcio e potássio, a ingestão de tomate - seja ele cereja ou não 
- evita doenças cardiovasculares, previne câncer e Alzheimer, 

cabelos e contribui com a saúde dos ossos. 

Como consumir: Super versátil, o tomate-cereja pode ser 
incluído no preparo de algum prato, molho ou sopa, ou pode 
ser consumido cru em sanduíches e saladas. 

Conheça o Tomatinho

Clima: de 10 ºC a 34 ºC. 
Luminosidade: alta luminosidade. 
Solo: bem drenado e adubado.
Irrigação: manter umidade equilibrada. 
Colheita: varia de 80 a 90 dias depois da semeadura.  
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Ingredientes:
• 4 ou 5 tomatinhos picados
• 250 g de ricota
• 1/2 copo de leite
• 1 colheres (sopa) de margarina
• 1/2 colher (sobremesa) de sal

Instruções:

1)
2) Acrescente o leite quente, a margarina e o sal.

3) Bata até que esteja tudo bem misturadinho.

4) Acrescente os tomatinhos picados e coloque uma pitada de 
orégano. Misture um pouco com uma colher.

5) Pronto! Agora você pode servir seu patê com torradinhas 

Receitinha
Patê de Tomatinho
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Ingredientes:
• 3 colheres (sopa) de azeite de oliva
• 1 dente de alho amassado
• 250 gramas de tomate cereja cortado em quatro
• 1/2 copo de requeijão

• 400 gramas de macarrão espaguete cozido al dente
• Sal a gosto

Instruções: 

1) Cozinhe o espaguete conforme instruções da embalagem. 

2) Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e doure o alho. 

3) Acrescente o tomate, o sal e a pimenta. 

4)
5) Em seguida, junte o requeijão e misture até derreter. 

6) Desligue o fogo, acrescente as folhas de manjericão e o 
queijo ralado. Misture ligeiramente com o espaguete cozido e 
sirva logo em seguida.

7) Pronto! Quem não ama um espaguete?

Receitinha
Espaguete com Tomatinho e Queijos
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Compartilhe 
sua horta
com a gente!

Agora que você já está craque em fazer uma horta caseira, 
compartilhe com a gente os registros da sua família cuidando 
da hortinha de casa. Utilize a #PequenoConsciente também!

 

edição
Leiturinha convoca 40 mil crianças para plantar uma árvore

Consciente
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