Ficha de Candidatura
Projeto “Aqui há Horta”
Para avaliação de atribuição de subsidio, no âmbito do Projeto “Aqui há Horta”, solicita-se a sua colaboração
no preenchimento da presente ficha de candidatura, anexando todos os documentos solicitados.
O preenchimento desta ficha carece da leitura obrigatória das condições de participação do projeto.

DADOS DA ENTIDADE
ESCOLA / INSTITUIÇÃO:

MORADA:

TELEFONE:
EMAIL GERAL:
COORDENAÇÃO:

TEL:

EMAIL:
DOCENTE (S):

TEL:

EMAIL:
DADOS DE CANDIDATURA
1.Pretende candidatar-se:




Implementação + Manutenção da Horta
Manutenção da Horta
Instalação de Horta Modelar

2. Qual a área disponível para implementação/Instalação da Horta ou área de Horta já existente? ……………. (m2)

3. O orçamento apresentado inclui (assinalar a resposta com X):
Preparação do terreno
Instalação de sistema de rega
Colocação de vedação (caso se aplique)
Manutenção da Horta durante três anos
Instalação de Horta Modelar
Outros trabalhos:
Mod.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

4. A Horta Pedagógica é / será utilizada por (indicar a quantidade):
ESCOLAS
Turmas
Alunos
Docentes
Coordenadores
Auxiliares
Familiares
Outros

N.º

INSTITUIÇÃO
Coordenadores
Membros da instituição
Crianças (4 a 12 anos)
Adolescentes (13 a 21 anos)
Jovens (22 a 34 anos)
Adultos (35 a 59 anos)
Séniores (+ 60 anos)

N.º

5. Quais os conteúdos temáticos incluídos no projeto educativo ou de utilização da horta? (assinalar com X):
Questões ambientais
Saúde
Alimentação
Qualidade de vida
Outra:
6. Quais os trabalhos / tarefas previstas a realizar na horta? (assinalar com X):
Cavar - abrir buracos ou misturar a terra
Semear ou fazer a sementeira
Plantar ou fazer a plantação - cultivar
Mondar - retirar as ervas daninhas
Regar
Sachar - arejar a terra
Desbastar - tirar algumas plantas para aumentar o espaço entre elas
Transplantar – mudar a planta de um lugar provisório para um definitivo
Retanchar - substituir plantas doentes ou deformadas, por outras saudáveis
Fertilizar / compostagem
Rotação de culturas
Outros trabalhos. Quais?

7. Quais as atividades previstas de dinamização da Horta Pedagógica (assinalar com X):
Atividades de culinária com os produtos da horta
Construção de bancos e troca de sementes
Feira de produtos recolhidos para famílias
Compostagem
Consociações de espécies a plantar (hortícolas e aromáticas)
Aulas na horta
Construção de “hotéis para insetos”
Monitorização dos insetos na horta
Recolha de água da chuva para rega
Registo de culturas plantadas
Registo de doenças e pragas na horta
Medidas preventivas de controlo e combate de pragas, doenças e infestantes
Outros, quais?
Mod.

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

8. Quais as disciplinas do plano curricular ou áreas temáticas do plano de atividades da entidade que irão
participar na dinâmica da horta?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Está prevista a divulgação do Projeto “Aqui há Horta” através de blog, facebook, newsletter, ou outros meios
de comunicação da entidade?
Sim
Não


Se sim, indique quais e o(s) link(s) de divulgação:

.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTOS A ANEXAR À PRESENTE FICHA DE CANDIDATURA
Deverá enviar a presente ficha de candidatura por correio eletrónico, para: dga@cm-oeiras.pt, até dia 15 de
Outubro, com os seguintes documentos em anexo:
DOCUMENTOS
Projeto educativo ou de utilização a realizar com os utilizadores na horta, para um período de 3 anos
Comprovativo de morada e/ou estatuto da entidade (não é necessário para escolas públicas)
Mapa de localização da horta existente ou a implementar na entidade
Fotografias atualizadas do local da horta ou a implementar
Orçamento com descrição da proposta de implementação e/ou manutenção da horta ou instalação
de horta modelar

(*)

(*) A preencher pelos serviços da DGA

Escola / Instituição
Assinatura do Coordenador / Responsável:

DATA: ____/____/____

Mod.

Técnico DGA

DATA: ____/____/____

DIVISÃO DE GESTÃO AMBIENTAL

