Formulário de Candidatura “A Nossa Horta Bio”
Este formulário de candidatura é referente ao projeto “A Nossa Horta Bio” do ano letivo 2021-2022,
cujo regulamento pode ser consultado neste link. O preenchimento da candidatura deverá ser efetuado
na plataforma Eco-Escolas, no projeto “Hortas Bio nas Eco-Escolas”, na área “Atividades”.
Qualquer dúvida sobre a candidatura agradecemos que entre em contacto através do email
ecoescolas2@abae.pt.

1. Existe ou já existiu uma horta na escola? Sim____ Não___ (assinalar com um X)
1.1. Se sim, quando?
2. Esta candidatura destina-se a:
a) implementação de uma primeira horta
b) implementação de uma segunda horta
c) recuperação de uma horta já existente
d) outra: qual? ____________________
3. Já foram iniciados alguns trabalhos de desenvolvimento da horta este ano letivo? Se sim,
quais?

4. Quais os objetivos a atingir com a implementação da horta na escola e descrição da
horta pretendida?

5. Área aproximada da horta (m²) que pretendem implementar:
6. Quem irá tratar da horta:
6.1. N.º de professores a envolver
6.2. Disciplinas a participar na dinâmica da horta
6.3. N.º de alunos a envolver
6.3.1. Qual o grau de ensino dos alunos
6.4. N.º de funcionários da Escola a envolver
6.5. Outros envolvidos (quais?)

7. As famílias e a comunidade local serão envolvidas? Sim____ Não___ (assinalar com um X)
7.1. Como e com que frequência?

8. Como será organizada a manutenção da horta e a repartição de tarefas?

9. Como será feita a preparação do solo? (limpeza, mobilização, fertilização)

10. Será feita compostagem? Sim____ Não___ (assinalar com um X)
10.1. Se sim, como e com que materiais?

11. Quais as culturas (e consociações) que serão instaladas?

12. Como será feita a gestão da rega?

13. Será feita monitorização de pragas e doenças? Como e com que frequência? Caso
existam, como serão combatidas?

14. Indique as principais atividades que se pretendem concretizar em torno da horta:

15. Calendarização. Faça uma breve descrição das tarefas a concretizar ao longo do
tempo e indique a data prevista para a sua realização:

Anexo (caso tenha feito um esquema de calendarização, submeta aqui o documento):

16. Orçamento. Quais os recursos que necessitam para concretizar a horta e os custos
previstos associados?

17. Parceiros. A escola dispõe de outras parcerias que possam vir a colaborar na horta?

18. Avaliação. Indique pelo menos dois indicadores que pretendem usar para avaliar o
projeto:

Anexos:
- Croqui da horta (esboço/desenho esquemático da horta pretendida)
- Fotografias da área onde pretendem implementar a horta
- Outros anexos (relativos a outros pontos da candidatura, por exemplo orçamento,
parceiros, entre outros)

Com o apoio:

Coordenação:

