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               Prémio AGROBIO / ABAE 

             Hortas Bio nas Eco-Escolas 

Projetos que: 

Promovam hortas escolares / Agricultura biológica; 

Modelo de sustentabilidade / Envolvimento da comunidade 
escolar; 

Inclusão / Participação ativa dos alunos / Desenvolvimento 
pessoal e social / Educação alimentar; 

Promovam interdisciplinaridade e Planeamento integrado de 
conteúdos. 
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           Condições de participação 

Escolas da rede de Eco-Escolas do território nacional com 
projetos de hortas escolares em curso; 

Aplicar os princípios da Agricultura Biológica, não recorrendo a 
produtos químicos de síntese ou a substâncias interditas no 
modo de produção;  

Efetuar consociações com hortícolas e aromáticas; 

Promover o envolvimento ativo dos alunos; 

Demonstrar condições de sustentabilidade para anos letivos 
subsequentes. 
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Participação de horta a concurso 

Organizar questionário de descrição da horta; 

Upload  de 3 conjuntos de 1-6 fotografias da horta efetuadas em 
timings diferentes.  

     Datas: 

28 fevereiro: inscrição e upload do 1º conjunto de fotografias; 

30 abril: upload do 2º conjunto de fotografias; 

10 Junho: upload do 3º conjunto de fotografias e questionário de 
descrição da horta. 
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Questionário descritivo da horta/Aspetos:  

Início, motivações, objetivos e originalidade do projeto; 

Quantificação da participação de professores, alunos, 
funcionários, pais/familiares e disciplinas mais envolvidas; 

Como são envolvidas as famílias e qual o impacto da horta 
na comunidade e nos alunos (apresentar exemplos); 

Como é organizada a manutenção da horta/repartição de 
tarefas. 
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Como é feita a preparação do solo? É feita compostagem? 
Como e com que materiais? 

Plano (desenho ou croqui) das culturas/consociações; 

Gestão da rega e monitorização de pragas e doenças; 

Existência e espécies de animais ligados à horta; 

Atividades em torno da horta (Mercados, concursos, 
confeção de alimentos, workshops...) 
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Critérios de avaliação 
              Objetivos do concurso 

Promover hortas escolares utilizando os princípios da AB; 

Constituir um modelo de sustentabilidade/participação da 
comunidade escolar e envolvente. 

Promover a inclusão e a participação ativa dos 
alunos/contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, 
moral e social e educação alimentar; 

Promover a interdisciplinaridade e demonstrar um 
planeamento integrado das atividades ao longo do ano. 
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   Particular atenção à: 
 
 -  Originalidade, biodiversidade na horta/sustentabilidade do 

projeto; 

 -  Utilização de recursos locais; 

 -  Envolvimento ativo dos alunos promovendo a inclusão 
social; 

 -  Integração da comunidade escolar/envolvimento das 
famílias. 
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Processo de seleção/Prémios: 

Resultados: Junho 2013; 

Júri: Elementos da ABAE,AGROBIO, DGE e APA; 

As três escolas premiadas receberão um Certificado, 
sendo que: 

          Continente:  Ação de formação + Compostor. 

          Ilhas:  Utensílios para a horta no valor de 50€. 
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www.hortasbio.abae.pt 

                                                              Bom trabalho! 
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