
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ANSELMO DE ANDRADE 

PROJETO HORTA BIOLÓGICA/JARDIM MEDITERRÂNICO/PLANTAS AROMÁTICAS    2019/2020 

Autorização de participação 

Exmos Senhores Encarregados de Educação (EE),                          

informa-se que existe na escola o referido Projeto cujos principais objetivos são:  

   - preservar o ambiente e valorizar o património ambiental, favorecendo o desenvolvimento da cidadania e da participação 
ativa;  

   - contribuir para o desenvolvimento sustentável, criando/ampliando o gosto pela jardinagem;   

   - ampliar  conhecimentos sobre alimentação saudável, solos, climas e espécies vegetais;  

   - contribuir para uma maior ligação à escola; 

   - envolver a comunidade educativa. 

Dado o interesse manifestado pelo seu educando, a Escola gostaria de poder contar com a sua participação, bem como com a sua 
colaboração, por exemplo na produção de composto biológico ou nas atividades no espaço da horta, nos horários acima indicados.  
As atividades decorrerão às: 

.  segundas-feiras das 11h 25 às 12h 55; 

.  terças feiras, das 14h às 15h 40 e 

. quintas feiras das 14h 55 às 16h 25. 

 

Os alunos estarão acompanhados por docentes que fazem parte da equipa do projeto, distribuídos pelos diferentes horários: 

Elisabete Garcia, Isabel Cabaço, José Luís Araújo, Luísa Lopes e Madalena Ramos, no espaço da horta biológica (junto do bloco 6); 

estará também presente a EE de um aluno do 9º C, que tem vindo a trabalhar no projeto.  

É necessário trazer calçado adequado (ténis velhos, botas …).  

Informa-se ainda que no caso de estar mau tempo, as atividades decorrerão no espaço da Casinha da Horta (junto ao espaço da 

horta), com atividades relacionadas com as temáticas acima indicadas. 

Solicito assim a autorização para a participação do/a  seu/sua educando/a no projeto. 

 

Grata pela atenção dispensada,  

a Coordenadora do Projeto, professora Elisabete Garcia  

 (por favor, preencha e solicite ao seu educando para devolver o destacável, ao Diretor de Turma que o encaminhará para a 
Coordenadora do Projeto). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Autorizo o meu/minha educando/a__________________________________________, nº ____ da turma_____ , do ____ ano, a 
participar no projeto (assinalar com um X). 

____ segundas-feiras das 11h 25 às 12h 55. 

____ terças feiras, das 14h às 15h 40. 

____ quintas feiras das 14h 55 às 16h 25. 

Responsabilizo-me pelo comportamento do meu educando. 

___ _________________________________ , encarregado de educação gostaria também de participar, às _______ feiras, das 
_____ às ______ . 

 

Assinatura do EE ________________________________________________  Data ___/___/____ 

Grata pela atenção dispensada, a Coordenadora do Projeto, Professora Elisabete Garcia  

  
 


