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?Quiz
Ajude o espantalho a chegar até as hortaliças
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-RAÍZES: cenoura, beterraba, rabanete, nabo, batata-doce.

-FOLHAS: alface, rúcula, repolho, couve, espinafre.

-FRUTOS: tomate, berinjela, pepino, pimentão, abóbora.

-FLORES e INFLORESCÊNCIAS: alcachofra, brócolis e
couve-flor.

Afinal, o que são as
hortaliças ? 

Há diversas espécies de plantas que são classificadas 
como hortaliças. Mas o que elas têm em comum, além 

de serem cultivadas em uma horta?

As hortaliças possuem um ciclo de vida curto, ou seja, 
entre o plantio das mudas ou das sementes até a 

colheita não se passa muito tempo. Geralmente, em um 
prazo de dois a cinco meses já é possível ter 
hortaliças no ponto certo para o consumo.

E você sabia que há diferentes partes das plantas que 
podem ser comestíveis? Veja só:



Classificação das Hortaliças
As hortaliças são classificadas em três tipos, de acordo 
com as partes do vegetal que podem ser consumidas.

TUBEROSAS: as partes comestíveis desenvolvem-se dentro 
do solo. Nessa categoria estão os tubérculos (batata), os 
rizomas (gengibre), os bulbos (alho e cebola) e as raízes 
(cenoura).

HERBÁCEAS: as partes comestíveis estão acima do solo, 
como folhas (rúcula), talos e hastes (aspargo) ou flores 
e inflorescências (brócolis).

FRUTOS: as partes comestíveis são os frutos, que podem 
ser consumidos verdes (quiabo) ou maduros (tomate).

Agora que você sabe tudo isso sobre hortaliças, assinale 
abaixo qual é a imagem que representa esse grupo de 

vegetais.

Resposta: A

A

D
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Hortaliças vitaminadas!
As hortaliças são fontes de nutrientes muito 

importantes para nossa saúde e nosso bem-estar como 
vitaminas, minerais e fibras.

O consumo regular de hortaliças ajuda a prevenir 
doenças como diabetes, sobrepeso, obesidade, pressão 

alta e colesterol alto.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura recomenda que, por dia, cada pessoa  
deve comer 400 gramas de frutas e hortaliças.

E você, come frutas e hortaliças 
todos os dias? Eu adoro comer 

essas gostosuras !
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Experimente hortaliças!
As hortaliças deixam qualquer refeição mais colorida e 
divertida. E um prato colorido é sinônimo de uma dieta 

equilibrada e saudável.

Elas podem se tornar ingredientes bem saborosos em 
muitas receitas de sanduíches, bolos, tortas, saladas, 

farofas, sopas, e muito mais!
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E o que a pesquisa faz 
pelas hortaliças?

A maioria das hortaliças são espécies que têm 
origem em regiões de clima mais ameno, bem 

diferente do calor tropical do Brasil. Por isso, os 
pesquisadores desenvolvem tecnologias para adaptar 
e facilitar o cultivo das hortaliças nas condições de 

clima e de solo do nosso País.

Os conhecimentos e as tecnologias geradas pela 
pesquisa permitiram a ampliação do cultivo de 

hortaliças e o aumento do consumo de Norte a Sul 
do Brasil e em qualquer época do ano.

Os estudos realizados em laboratórios e nos 
campos também buscam o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, produzir mais hortaliças 
gastando menos água e adubo.
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Os resultados da pesquisa ainda contribuem 
para que as hortaliças fiquem mais resistentes 
ao ataque de pragas e de doenças. Tudo para 

que o produtor rural tenha uma lavoura 
saudável e os consumidores, um alimento de 

melhor qualidade!

Como pode ver, pequeno leitor, as hortaliças 
percorrem um longo caminho para chegar até 
você. Dos laboratórios para os campos, dos 
campos para o mercado e do mercado para a 
sua mesa. E agora que você conhece melhor a 
história, aproveite esse colorido e nutritivo 

mundo das hortaliças!
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? Quiz
Ajude o espantalho a chegar até o trator
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?Quiz
Complete as palavras com o nome das hortaliças

A     Ó     O R 

E I J E A

M E Ã

O

B C´ I S

V E- OL

T M E

Respostas:  Abóbora, Berinjela, Tomate, 
Couve-Flor, Brócolis, Pimentão.10



? Quiz
Procure os 7 erros entre essas plantações
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Resposta




