
CASCAIS AMBIENTE (Fornece)

RECURSOS
Fornecemos alguns fatores de produção como: 
plantas, fertilizante, ferramentas, sistema de rega 
e apoio à cava

APOIO TÉCNICO
Fazemos visitas de acompanhamento, tiramos 
dúvidas por telefone ou e-mail, ajudamos no 
planeamento, entre outros

FORMAÇÃO *opcional

Formação creditada em horticultura biológica, 
aulas teóricas e práticas, 25h 

ESCOLA

EXECUTA
Executa a horta incluindo tarefas como: 
cavar, plantar, fertilizar, regar, sachar, podar

REGISTA
Prepara uma memória descritiva sobre o 
decorrer do projeto da horta na sua escola para 
entregar no final do ano letivo ou apresentar no 
Momento de Partilha

EXECUTA

REGISTA

APOIO TÉCNICO

FORMAÇÃO *

RECURSOS



INSCRIÇÃO
Formulário de Inscrição disponível em 
escolas.terrasdecascais.pt 

Em caso de dúvidas contactar 
terrasdecascais@cascaisambiente.pt

IMPLEMENTAÇÃO
O arranque da horta em cada escola começa 
com o cavar do terreno e plantio das culturas da 
época 

MOMENTO DE PARTILHA
No momento de partilha os professores e/ou 
alunos de cada escola apresentam o seu 
projeto à comunidade

FORNECIMENTO DOS RECURSOS
Os recursos selecionados por cada escola no 
formulário de inscrição poderão ser levantados 
na CERCICA - plantas, fertilizante, ferramentas 
e sistema de rega, ou serão executados pela 
Cascais Ambiente - 1ª Cava

ACOMPANHAMENTO
A Cascais Ambiente irá acompanhar o vosso 
projeto através de visitas, podendo ainda 
contar com o nosso apoio técnico para o 
controlo das pragas e doenças, planeamento 
da horta, entre outros

FORMAÇÃO
A formação é um recurso opcional para os 
professores interessados, que poderão 
inscrever-se e receber um crédito profissional, 
mediante a participação na mesma (25h) e 
entrega do relatório final

Setembro 

  Outubro 

  N
ovem

b
ro

 
  D

ezem
b

ro 
    Janeiro 

   Fevereiro Março 

 A
bril

 

   
M

ai
o

 
 J

un
ho

   

   
 J

ul

ho
    

   A
gosto

MOMENTO
DE PARTILHA

IMPLEMENTAÇÃO
ESCOLAS NOVAS

INSCRIÇÕES
ESCOLAS 

DE CONTINUIDADE

2º FORNECIMENTO RECURSOS
TODOS OS INSCRITOS

IMPLEMENTAÇÃO
ESCOLAS DE CONTINUIDADE

ACOMPANHAMENTO
Escolas de continuidade

ACOMPANHAMENTO
Escolas novas

FORMAÇÃO

1º FORNECIMENTO 
RECURSOS
ESCOLAS DE CONTINUIDADE

INSCRIÇÕES
ESCOLAS NOVAS 
  

(data limite)
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