
Inscrição nas Hortas Bio 
Aceder à 
Plataforma das 
Eco-Escolas e na 
barra preta do 
topo superior 
clicar no 
separador 
“Atividades”. 
 
Na atividade 
Hortas Bio nas 
Eco-Escolas, 
clicar em 
“Inscrição”. 
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Inscrição nas Hortas Bio 

Após confirmar os dados da escola e do 
professor responsável pela atividade, 
selecionar o escalão em que a escola 
pretende concorrer. No final clicar em 
“Enviar”. 
 
Pode inscrever no máximo 2 escalões: 
- Horta pequena + Horta criativa 
- Horta grande + Horta criativa 
- ou apenas um dos escalões 

Horta pequena  menos de 50m2 

Horta grande  mais de 50m2 

Horta criativa  qualquer horta que não 
seja feita diretamente no solo: hortas 
verticiais, hortas em vasos, garrafões,  
paletes… Sugere-se esta categoria quando a 
escola não tem espaço exterior ou em 
complemento de uma das categorias 
anteriores. 



Colocação de fotografias 
Dentro do 
separador 
“Atividades”, 
Hortas Bio nas 
Eco-Escolas, 
clicar em 
“Fotografias”. 

http://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities
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Colocação de fotografias 
Selecionar a 
modalidade da 
Horta 1, ou seja, o 
escalão (Horta 
pequena, Horta 
grande ou Horta 
criativa) ao qual 
pretende adicionar 
as fotografias. 
 
Clicar em “Escolher 
ficheiros” e 
adicionar no 
máximo 6 
fotografias. 
Automaticamente 
ficarão no 1º 
Grupo - período de 
Fevereiro. 



Colocação de fotografias 
Cada fotografia terá um campo de 
texto, ao qual deverá ser adicionada 
a respetiva legenda. 
No final de legendar todas as 
fotografias, clicar em “Submeter”. 
 
Para verificar se ficou tudo como 
desejado, aceder ao site das Hortas 
Bio, pesquisar pelo nome da escola 
e entrar dentro da página da Horta 
da escola. Caso haja alguma 
alteração a fazer, voltar à Plataforma 
das Eco-Escolas e “Editar” o 
separador. 
 
Pode eliminar fotografias clicando 
na cruz vermelha e adicionar outras, 
alterar ou adicionar texto nas 
legendas,… 
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Colocação de fotografias 
Na devida altura, repetir o procedimento 
para colocação de fotografias do 2º Grupo -  
fase de abril. Abrir separador “Abril”, 
legendar e no final “Submeter”. 

E para as fotografias do 3º Grupo -  fase de 
junho. Abrir separador “Junho”, legendar e 
no final “Submeter”. Colocar no máximo 6 
fotografias para cada fase. 



Como concorrer em 2 escalões 
Clicando em “+” irá 
abrir a Horta 2. Deverá 
escolher a modalidade 
da Horta 2, ou seja o 
escalão em falta. 
 
Poderá então adicionar 
as fotografias referentes 
a fevereiro. 



Como concorrer em 2 escalões 
Colocar as fotografias para 
fevereiro, abril e junho. No 
máximo 6 fotografias por 
cada grupo. 



1.Há quanto tempo existe uma horta na escola? 

2.Área aproximada da horta (m²): 

3.Quem trata da horta 

3.1. N.º de professores envolvidos: 

3.2. Disciplinas que mais participam na dinâmica 
da horta: 

3.3. N.º de alunos envolvidos: 

3.4. N.º de funcionários da Escola envolvidos: 

4.As famílias são envolvidas?  

4.1. Como e com que frequência? 

5.Apresentar exemplos do impacto da horta na 
comunidade e nos alunos 

6.Como é organizada a manutenção da horta e a 
repartição de tarefas? 

7.Como é feita a preparação do solo? (limpeza, 
mobilização, fertilização) 

8.É feita compostagem?  

8.1. Se sim, como e com que materiais? 

9.Quais as culturas / consociações instaladas? 

10.Apresentar um desenho/croqui da horta 
(formato de imagem):  

11.É feita recolha da água da chuva?  

12.11.1 Como é feita a gestão da rega? 

13.Monitorização de pragas e doenças 

13.1. É feita monitorização de pragas e doenças? 
Como e com que frequência? 

13.2. Houve ataques de pragas e/ou doenças?  

13.3. Se sim, quais e como foram combatidas? 

14.Existem animais de criação ligados à horta?  

14.1. Se sim, que espécies? 

15.Refira outras atividades que se realizam em 
torno da horta (ex. mercados, concursos, 
confeção de alimentos,... ): 

16.Outros aspetos de realce da horta: 

17.Link para a página da horta (blog, facebook, ou 
outro meio de comunicação): 

Questionário Hortas Bio 

http://hortasbio.abae.pt/index.php?p=regulamento


Resposta ao Questionário Hortas Bio 
Dentro do 
separador 
“Atividades”, 
Hortas Bio nas 
Eco-Escolas, 
clicar em 
“Questionário”. 

http://ecoescolas.abae.pt/plataforma/index.php?p=activities
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Resposta ao Questionário Hortas Bio 

Responder às questões e no final 
clicar no botão “Gravar”. 
 
A informação poderá ser 
completada ao longo do ano 
letivo, até 30 maio. 

Na pergunta 10, o 
croqui terá de ser em 
formato de imagem 
(.jpeg, .gif ou .png, ou 
outro) pois irá 
aparecer na página 
da Horta da escola 



Hortas Bio nas Eco-Escolas online 

Todas as Hortas Bio nas Eco-Escolas podem ser visualizadas neste site. 

http://hortasbio.abae.pt/index.php?p=hortas

