
Projetos para a cidadania 
e educação ambiental

o Para mais informações contacte: Cátia Silva ou Olga Brito, 919 295 300, olga.brito@cercica.pt, catia.silva@cercica.pt o
CERCICA | Rua Principal 320-320 A, Livramento – 2765-383 Estoril ,Portugal | Tel.: (+351) 21 465 85 90, Fax: (+351) 21 466 13 07 | cercica@cercica.pt - www.cercica.pt

Tornem-se fãs 
da CerJardins

Novos Workshops: Farming School e Artes do Fogo

Para além da educação Ambiental, a educação para a Cidadania faz parte dos nossos grandes objec-
tivos na promoção de Workshops na CERCICA. Os nossos visitantes podem percorrer as hortas, as 
estufas e a oficina de produção de plantas, onde terão o privilégio de aprender a fazer propagação de 
plantas com os nossos viveiristas.
Na horta pedagógica, os visitantes podem participar e observar as diversas tarefas agrícolas que são 
realizadas, como seja a estrumação ou as mobilizações do solo com o tractor.
Em 2012 temos mais actividades alician-
tes! Que tal aprender a decorar um azu-
lejo ou uma peça de cerâmica com os 
nossos artistas? Agora também podem 
escolher esta actividade no Workshop 
de Artes do Fogo. Basta seleccioná-la 
na ficha de inscrição disponível no site 
cerjardins.com.

Temos construído e dinamizado diversas hortas nas esco-
las do Concelho de Cascais e Oeiras!
Cavámos, semeámos e plantámos plantas hortícolas e 
aromáticas. Sempre tendo em conta o plano curricular de 
cada turma, trabalhámos os conhecimentos já adquiridos.
Todas as turmas desde o jardim-de-infância até ao ensino 
secundário, participaram nas tarefas com muito empenho 
e dedicação. E demos formação em horticultura ao secundário!!

Horta nas Escolas

Chá da Horta Horta na Biblioteca de Cascais
A partir do mês de maio 
vamos dinamizar a horta 
da Biblioteca de Cascais, 
com diversas actividades 
como a “Hora do Conto”. 
Vamos marcar presença 
duas vezes por mês, en-
sinar as tarefas do horte-

lão e ensinar a obter boas colheitas e a manter a horta 
da Biblioteca, que será um cantinho especial…

Para que todos possam visitar a CER-
CICA, este projecto é direcionado aos 
mais idosos, para que possam conhe-
cer o trabalho realizado na CERCICA, 
e trabalhar na oficina de produção de 
plantas. Esta visita é acompanhada por 
um pequeno workshop sobre as plan-
tas aromáticas e medicinais, finalizan-
do-se com um pequeno lanche com 
infusão de ervas da nossa produção.
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